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PRAEFATIO. 
a —Pü—M 

Duplex in hac recognitione fuit opera mea, ut et ipsa 

verba scriptoris, quantum iteratis curis doctorumque hominum 

inventis effici posset, emendatiora quam antea proponerentur, 

et instrumenti critici olim a me collecti et editi eam partem 

exhiberem quae ad communem facilemque usum legentium satis 

fore videretur. curavi igitur ut praeter orthographica et dia- 

lectica, quae hinc exclusi fere omnia, de duobus lectionis fon- 

übus, quos nunc codices ABC et PR coniunctim utrique re- 

praesentant, intellegentibus ubique constaret, at correctiones 

vetustiores, quae ex illis quinque cum CP tum plurimae Rt inse- 

derunt, non exscriberem nisi quas aut veras verique similes aut 

denique aliquam ob causam memorabiles iudicarem. notarum 

autem quibus in testandis codicibus usus sum hic esto index: 

A Mediceus bibliothecae Laurentianae LXX 3, saec. X. — 

A? eiusdem manus recentior. 

B Romanus AÁngelicanae Augustinorum C. I. 6, olim Pas- 

sionei Cardinalis, saec. XI. — ὃ eiusdem aliquot folia 

libri primi manu novicia suppleta. 

C Florentinus Laurentianae, olim Abbatiae Florentinae, 

deinde aliquamdiu Schellershemii, saeculi ut videtur 

XI. — c particula eiusdem recentior libri primi. 

d Mediceus Laurentianae LXX 6, saec. XIV. — hinc 

descriptus Ὁ Marcianus CCCLXIV, saec. XV. 



Iv PRAEFATIO. 

P Parisinus bibl. nation. 1633, saeculi ut videtur XIII. 

— q item Parisinus 1635 ex illo derivatus. 

R Romanus Vaticanae 123, saec. XIV, libro quinto mutilus. 

r Urbinas Vaticanae 88, saec. XIV, per librum quin- 

tum adhibitus. 

s Cantabrigiensis Π1 105, olim Sancroftianus. 

υ Vindobonensis LXXII. 

L codices. 

z Aldi editio princeps. 

Scr. Kal. Octobr. a. 1884. H. 8t. 
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Ἡροδότου ““λικαρνησσέος ἱστορέης ἀπόδεξις 70e, ὡς 1 
μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένη- 
ται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ ϑωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι 
τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχϑέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα 

 χαὶ δι᾿ ἣν αἰτέην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. | 
Περσέων μέν vvv oi Aóytot Φοίνικας αἰτίους φασὶ 

γενέσθαι τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ ἀπὸ τῆς Ἐρυϑρῆς 
καλεομένης ϑαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν ϑάλασ- 
σαν, καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον τὸν καὶ νῦν οἷ- 

1) χέουσι, αὑτέκα ναυτιλίῃσι μακρῇσι ἐπιϑέσϑαι, ἀπαγινέον- 
τας δὲ φορτία “Ἵἰγύπτιά τε καὶ “Ασσύρια τῇ τε ἄλλῃ 
ἐσαπικνέεσϑαι καὶ δὴ καὶ ἐς ζργος. τὸ δὲ ζΖέργος τοῦτον 
τὸν χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν Ἕλλαδι καλεο- 
μένῃ χώρῃ. ἀπικομένους δὲ τοὺς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ ργος 

B τοῦτο διατίϑεσϑαι τὸν φόρτον. πέμπτῃ δὲ ἢ ἕχτῃ ἡμέρῃ 
üm ἧς ἀπίκοντο, ἐξεμπολημένων σφι σχεδὸν πάντων, 
ἐλϑεῖν ini τὴν ϑάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλὰς καὶ 

δὴ καὶ τοῦ βασιλέος ϑυγατέρα᾽ τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, 
χατὰ τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνες λέγουσι , Ἰοῦν τὴν Ἰνάχου. 

ἢ ταύτας στάσας “κατὰ πρύμνην τῆς νεὸς ὠνέεσϑαι τῶν φορ- 
τίων τῶν σφι ἦν ϑυμὸς μάλιστα" καὶ τοὺς Φοένικας δια- 
χελευσαμένους δρμῆσαι ἐπ᾽ αὐτάς. τὰς μὲν δὴ πλεῦνας 
τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν, τὴν δὲ Ioov σὺν ἄλλῃσι agza- 
σϑῆναι. ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσϑαι ἀποπιλέον- 

ὅ τας im^ ΑΑἀϊγύπτου. οὕτω μὲν lov» ἐς “Ὅ[ἔὌηννπτον ἀπι- 
χέσϑαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικη- 

11. ἄλλῃ cod. Paris, 1406. Scháfer: ἄλλ χώρῃ 
[* 



)j.. 0€ Kost. τοις TRIS 
' 

. 
- 

VY ΜΝ Sedem 

7 SY LP. - Akt. νἃ «- 4 “ « * Vy 

) 
ἂχ, “κα Ja n « CERE EVI e 



Α 

Ἡροδότου “Ἵλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις 70e, ὡς 1 
μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένη- 
ται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ ϑωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι 
τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχϑέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα 

ὁ xal δι᾿ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. | 
Περσέων μέν vvv οἱ λόγιοι Φοίνικας αἴτίους φασὶ 

γενέσθαι τῆς διαφορῆς. τούτους γὰρ ἀπὸ τῆς Ἐρυϑρῆς 
καλεομένης ϑαλάσσης ἀπικομένους ἐπὶ τήνδε τὴν ϑάλασ- 
σαν, καὶ οἰκήσαντας τοῦτον τὸν χῶρον τὸν καὶ νῦν οἷ- 

Ὁ χέουσι, αὐτέκα ναυτιλέῃσι μαχρῇσει ἐπιϑέσϑαι, ἀπαγινέον- 
τας δὲ φορτία 4iyonviá ve xal 4aoógua τῇ τε ἄλλῃ 
ἐσαπικνέεσθαι καὶ δὴ καὶ ἐς "doyoc. τὸ δὲ Z4gyog τοῦτον 

τὸν χρόνον προεῖχε ἅπασι τῶν ἐν τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεο- 
μένῃ χώρῃ. ἀπικομένους δὲ τοὺς Φοίνικας ἐς δὴ τὸ Ζ4ργος 

B τοῦτο διατέϑεσθϑαι τὸν φόρτον. πέμπτῃ δὲ ἢ ἕκτῃ ἡμέρῃ 
ἀπ᾿ ἧς ἀπίκοντο, ἐξεμπολημένων σφι σχεδὸν πάντων, 
ἐλϑεῖν ini τὴν ϑάλασσαν γυναῖκας ἄλλας τε πολλὰς καὶ 
δὴ χαὶ τοῦ βασιλέος ϑυγατέρα᾽ τὸ δέ οἱ οὔνομα εἶναι, 
χατὰ τὠυτὸ τὸ καὶ Ἕλληνες λέγουσι , loo» τὴν Ἰνάχου. 

3 ταῦτας στάσας xara πρύμνην τῆς νεὸς ὠνέεσϑαι τῶν φορ- 

τίων τῶν σφι ἦν ϑυμὸς μάλιστα" καὶ τοὺς Φοίνικας δια- 
χελευσαμένους δρμῆσαι ἐπ᾽ αὐτάς. τὰς μὲν δὴ πλεῦνας 
τῶν γυναικῶν ἀποφυγεῖν, τὴν δὲ Ἰοῦν σὺν ἄλλῃσι ἁρπα- 
σϑῆναι. ἐσβαλομένους δὲ ἐς τὴν νέα οἴχεσϑαι ἀποπλέον- 

51e; ἐπ᾽ «Αἀϊγύπτου. οὕτω μὲν Ἰοῦν ἐς “Ὅἴγυπτον ἀπι- 
χέσϑαι λέγουσι Πέρσαι, οὐκ ὡς Ἕλληνες, καὶ τῶν ἀδικη- 

11. ἄλλῃ cod. Paris. 1406. Scháfer: ἄλλ χώρῳ 
44 



4 HPOAOTOY A 

8, μάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι. μετὰ δὲ ταῦτα Ἑλλήνων τινας 

(οὐ γὰρ ἔχουσι τοὔνομα ἀπηγήσασϑαι) φασὶ τῆς Φοινίκης 

ἐς Τύρον προσσχόντας ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν ϑυγα- 
τέρα Εὐρώπην. εἴησαν δ᾽ ἂν οὗτοι Κρῆτες. ταῦτα μὲν 
δὴ ἴσα πρὸς ἴσα σφι γενέσϑαι, μετὰ δὲ ταῦτα Ἕλληνας ὅ 
αἰτίους τῆς δευτέρης ἀδικέης γενέσϑαι" καταπλώσαντας 
γὰρ μαχρῇ vni ἐς Αἱάν τε τὴν Κολχίδα καὶ ἐπὶ Φᾶσιν 
ποταμόν, ἐνθεῦτεν, διαπερηξαμένους καὶ τάλλα τῶν εἵνεκεν 
ἀπέκατο, ἁρπάσαι τοῦ βασιλέος τὴν ϑυγατέρα ηδείέην. 
πέμψαντα δὲ τὸν Κόλχων βασιλέα ἐς τὴν Ἑλλάδα κήρυκα 10 
αἰτέειν τε δίκας τῆς ἁρπαγῆς καὶ ἀπειαιτέειν τὴν ϑυγατέρα. 
τοὺς δὲ ὑποκρίνασϑαι ὡς οὐδὲ ἐκεῖνοι Ἰοῦς τῆς Zoyeínc 
ἔδοσάν σφι δίκας τῆς ἁρπαγῆς" οὐδὲ ὧν αὐτοὶ δώσειν 

8 ἐκδίνοισι. δευτέρῃ δὲ λέγουσι γενεῇ μετὰ ταῦτα “4λέξαν- 
δρον τὸν Πριάμου, ἀκηχοότα ταῦτα, ἐϑελῆσαί οἱ ἐκ τῆς 15 
“Ἑλλάδος δι᾿ ἁρπαγῆς γενέσϑαι γυναῖκα, ἐπιστάμενον πάν- 
τως ὅτι οὗ δώσει δίκας" οὐδὲ γὰρ ἐκείνους διδόναι. οὕτω 
δὴ ἁρπιάσαντος αὐτοῦ Ἑλένην, τοῖσι Ἕλλησι δόξαι πρῶτον 
πέμψαντας ἀγγέλους ἀπαιτέειν τε Ἑλένην καὶ δίκας τῆς 
ἁρτεαγῆς αἰτέειν. τοὺς δέ, προϊσχομένων ταῦτα, προφέρειν 20 

σφι ἹΜηδείης τὴν ἁρπαγήν, ὡς οὗ δόντες αὐτοὶ δίκας οὐδὲ 
ἐχδόντες ἀπαιτεόντων βουλοίατό σφι παρ᾽ ἄλλων δίκας 

ΑἸγένεσϑαι. μέχρι μὲν ὦν τούτου ἁρπαγὰς μούνας εἶναι sco 
ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου Ἕλληνας δὴ μεγάλως αἰτίους 
γενέσθαι" προτέρους γὰρ ἄρξαι στρατεύεσϑαι ἐς τὴν ““σέην 5 
ἢ σφέας ἐς τὴν Εὐρώπην. τὸ μέν νυν ἁρπάζειν γυναῖκας 
ἀνδρῶν ἀδίκων νομέζειν ἔργον εἶναι, τὸ δὲ ἁρπασϑεισέων 
σπουδὴν ποιήσασϑαι τιμωρέειν ἀνοήτων, τὸ δὲ μηδεμίαν 
ὥρην ἔχειν ἁρπασϑεισέων σωφρόνων" δῆλα γὰρ δὴ ὅτι, 
εἶ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἡρπάζοντο. σφέας μὲν δὴ 80 
τοὺς ἐκ τῆς “Τσίης λέγουσι Πέρσαι ἁρπαζομενέων τῶν γυ- 
γαικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασϑαι, “Ἕλληνας δὲ “ακεδαι- 
μονίης εἵνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι καὶ ἔπεειτα 
ἐλϑόντας ἐς τὴν Loi» τὴν Πριάμου δύναμιν κατελεῖν. 

9. τὴν om. Ῥρν.ἢ | 17. οὐδὲ Schüfer: οὔτε 
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HPOAOTOY A | 5 

ἀπὸ τούτου αἰεὶ ἡγήσασϑαι τὸ Ἑλληνικὸν σφίσι εἶναι πο- 
λέμιον. τὴν γὰρ Zaíqy καὶ τὰ ἐνοικέοντα ἔϑνεα [βάρβαρα]! ὁ 
AUDI AST oí Πέρσαι, τὴν δὲ Εὐρώπην καὶ τὸ Ἑλληνικὸν 
ἥγηνται χεχωρίσϑαι. 

ὅ Οὕτω μὲν Πέρσαι λέγουσι γενέσϑαι, καὶ διὰ τὴν Ἰλίου 5 
ἅλωσιν εὑρέσκουσι σφίσι ἐοῦσαν τὴν ἀρχὴν τῆς ἔχϑρης τῆς 
ἐς τοὺς Ἕλληνας. περὶ δὲ τῆς Ἰοῦς οὐκ ὁμολογέουσι Ilég- 
σῃσι οὕτω Φοίνικες" οὐ γὰρ ἁρπαγῇ σφέας χρησαμένους 
λέγουσι ἀγαγεῖν αὑτὴν ἐς Αἴγυτετον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν τῷ Moyet 

Y ἐμέσγετο τῷ ναυχλήρῳ τῆς νεός" ἐπεὶ δ᾽ ἔμαϑε ἔγκυος 
ἐοῦσα, αἰδεομένη τοὺς τοχέας οὕτω δὴ ἐϑελοντὴν αὐτὴν 
τοῖσι Φοίνιξι συνεκπλῶσαι, ὡς ἂν μὴ κατάδηλος γένηται. 

Ταῦτα μέν νυν Πέρσαι τε καὶ Φοένικες λέγουσι᾽ ἐγὼ 
δὲ περὶ μὲν τούτων οὐκ ἔρχομαι ἐρέων ὡς οὕτω ἢ ἄλλως 

δ χως ταῦτα ἐγένετο, τὸν δὲ οἶδα αὑτὸς πρῶτον ὑπάρξαντα 
ἀδίκων ἔργων ἐς τοὺς Ἕλληνας, τοῦτον σημήνας προβήσο- 
μαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου, ὁμοίως σμικρὰ καὶ μεγάλα 
ἄστεα ἀνθρώπων ἐπεξιών. τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, 
τὰ πολλὰ σμικρὰ αὐτῶν γέγονε" τὰ δὲ ἐπ᾽ ἐμεῦ ἢ ἣν με- 

3 γάλα, πρότερον ἣν σμικρά. τὴν ἀνθρωπηίην ὦν ἐπιστά- 
μένος εὐδαιμονίην οὐδαμὰ ἐν τὠντῷ μένουσαν, ἐπιμνήσο- 
μαι ἀμφοτέρων ὁμοίως. 

Κροῖσος ἦν «Ἰυδὸς μὲν “7ένος , παῖς δὲ ““λυάττεω, 
τύραννος δὲ ἐϑνέων τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ, ὃς δέων 

5 ἀπὸ μεσαμβρίης μεταξὺ Συρίων τε καὶ Παφλαγόνων ἐξιεῖ 
πρὸς βορέην ἄνεμον ἐς τὸν Εὔξεινον καλεόμενον πόντον. 
οὗτος ὁ Κροῖσος βαρβάρων πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν τοὺς 
μὲν κατεστρέψατο Ἑλλήνων ἐς φόρου ἀπαγωγήν, τοὺς δὲ 
φίλους προσεποιήσατο. κατεστρέψατο μὲν Ἰωνᾶς τε καὶ 

ἃ Αἰολέας καὶ “Ιωριέας τοὺς ἔν τῇ ““σίῃ, φέλους δὲ προσε- 
ποιύΐσατο “ακεδαιμονίους. πρὸ δὲ τῆς Κροίσου ἀρχῆς 
πάντες Ἕλληνες ἦσαν ἐλεύϑεροι᾽ τὸ γὰρ Κιμμερίων στρά- 
τευμα τὸ ἐπὶ τὴν Ἰωνίην ἀπικόμενον Κροίσου ἐὸν πρε- 

2. βάρβαρα seclusit St. | 11. αἰδεομένην P. Herold [| 25. Συρίων 
Bredow: σύρων | τε χαὶ Dionysius Hal. de comp. 4: xoi 



6 HPOAOTOY À 

σβύτερον ov καταστροφὴ ἐγένετο τῶν πολέων ἀλλ᾽ ἐξ ἐπι- 
7 δρομῆς ἁρπαγή. ἡ δὲ ἡγεμονέη οὕξω περιῆλϑε, ἐοῦσα 
Ἡρακλειδέων, ἐς τὸ γένος τὸ Κροίσου, καλεομένους δὲ 
ἹΜερμνάδας. ἣν Κανδαύλης, τὸν οἱ Ἕλληνες ΙΜυρσίλον 
ὀνομάζουσι, τύραννος Σαρδίων, ἀτεόγονος δὲ “λκαίου τοῦ 
Ἣρακλέος. γρων μὲν γὰρ ὃ Νίνου τοῦ Βήλου τοῦ .4λ- 
καίου πρῶτος Ἡρακλειδέων βασιλεὺς ἐγένετο Σαρδίων, 

Κανδαύλης δὲ ὃ ἹΜύρσου ὕστατος. οἱ δὲ πρότερον A yow- 
γος βασιλεύσαντες ταύτης τῆς χώρης ἤσαν ἀπόγονοι “Τυδοῦ 

τοῦ τυος, ἀπ᾽ ὅτευ ὃ δῆμος “ύδιος ἐκλήϑη ὃ πᾶς οὗτος, 

πρότερον Mio» καλεόμενος. παρὰ τούτων Ἡραχλεῖδαι 
ἔπι μεραφϑέντες ἔσχον τὴν ἀρχὴν ἐκ ϑεοπροπίου, ἔκ δούλης 
τε τῆς Ἰαρδάνου γεγονότες καὶ Ἡρακλέος , ἄρξαντες μὲν 
ἐπὶ δύο ve καὶ εἴκοσι γενεὰς ἀνδρῶν ἔτεα πέντε τε καὶ 
σεδνταχόσια, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεχόμενος τὴν ἀρχήν, 
μέχρι Κανδαύλεω τοῦ Mvegov. ovrog δὴ ὧν ὃ Κανδαύλης 

ἠράσϑη τῆς ἑωυτοῦ γυναικός, ἐρασϑεὶς δὲ ἐνόμεξέ οἱ εἶναι 
γυναῖκα πολλὸν πασέων καλλίστην. ὥστε δὲ ταῦτα νομέ- 
Lov, ἣν γάρ οἱ τῶν αἰχμοφόρων Γύγης ὃ 4ασκύλου ἀρε- 
σχόμενος μάλιστα, τούτῳ τῷ Γύγῃ καὶ τὰ σπουδαιέστερα 
τῶν πρηγμάτων ὑπερετίϑετο 0 Κανδαύλης καὶ δὴ καὶ τὸ 
εἶδος τῆς γυναικὸς ὑπερετεαινέων. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ 
διελϑόντος (χρῆν γὰρ Κανδαύλῃ γενέσϑαι κακῶς) ἔλεγε 
πρὸς τὸν Γύγην τοιάδε. “Γύγη, οὐ γάρ σε δοκέω πεί- 
ϑεσϑαί uou λέγοντι περὶ τοῦ εἴδεος τῆς γυναικός (ὦτα γὰρ 
τυγχάνει ἀνϑρώποισι ἐόντα ἀπιστότερα ὀφϑαλμῶν), ποίεε 
ὅκως ixtíyQy ϑεήσεαι γυμνήν. ὃ δ᾽ ἀμβώσας εἶπε “δέ- 
σποτα, τένα λέγεις λόγον ovx ὑγιέα, κελεύων με δέστεοι- 
γαν τὴν ἐμὴν ϑεήσασϑαι γυμνήν; ἅμα δὲ κιϑῶνι ἐχδυο- 
μένῳ συνεχδύεται xal τὴν αἰδῶ γυνή. πάλαι δὲ τὰ καλὰ 
ἀνϑρώποισι ἐξεύρηται, ἔχ τῶν μανϑάνειν δεῖ" ἕν τοῖσι ἕν 
τόδε ἐστί, ακοπέξιν τινὰ τὰ ἑωυτοῦ. ἐγὼ δὲ πείϑομαι 
ἐκείνην εἶναι πασέων γυναικῶν καλλίστην, καὶ σέο δέομαι 

: 9 μὴ δέεσϑαι ἀνόμων". ὃ μὲν δὴ λέγων τοιαῦτα ἀπεμάχετο, 
ἀρρωδέων μή τί οἱ ἐξ αὐτῶν γένηται κακόν, ὃ δ᾽ ἀμείβετο 
τοῖσιδε. “ϑάρσεε, Γύγη, καὶ μὴ φοβεῦ μήτε ἐμέ, ὡς σέο 

95 
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πειρώμενον “λέγω λόγον τόνδε, μήτε γυναῖχα τὴν ἐμήν, μή 
sí τοι ἐξ αὐτῆς γένηται βλαβος. ἀρχὴν γὰρ ἐγὼ μηχανή- 
σομαι οὕτω 'ὥστε μηδὲ μαϑεῖν. μεν ὀφϑεῖσαν ὑπὸ σεῦ. 
ἐγὼ γάρ oc ἐς «0 οἴχημα ἐν τῷ κοιμώμεϑα ὄπισϑε τῆς 
ἀνοιγομένης ϑύρης στήσω. μετὰ δ᾽ ἐμὲ ἐσελϑόντα παρέ- 
σται καὶ 7) γυνὴ 7j ἐμὴ ἐς κοῖτον. κεῖται δὲ ἀγχοῦ τῆς 
ἐσόδου ϑρόνος" ἐπὶ τοῦτον τῶν ἱματίων κατὰ ἕν ἕχαστον 
ἐκδύνουσα ϑήσει, καὶ κατ᾽ ἡσυχίην πολλὴν παρέξει τοι 
ϑεήσασθαι. ἐπεὰν δὲ ἀπὸ τοῦ ϑρόνου στείχῃ ἐπὶ τὴν 

10 εὐνὴν κατὰ γώτου τε αὐτῆς γένῃ, σοὶ μελέτω τὸ ἐνθεῦτεν 
ὕὅχως μή σε ὄψεται: ἰόντα διὰ ϑυρέων." ὃ μὲν δὴ ὡς ovx 10 
ἐδύνατο διαφυγεῖν, ἦν ἕτοιμος" ὁ δὲ Κανδαύλης, ἐπεὶ ἐδόκεε 
ὥρη τῆς κοίτης εἶναι, ἤγαγε τὸν Γύγδα ἐς τὸ οἴχημα, καὶ 
μετὰ ταῦτα αὐτίκα παρῆν καὶ ἡ γυνή. ἐσελϑοῦσαν δὲ καὶ 

lj τιϑεῖσαν τὰ εἵματα ἐϑηεῖτο ὃ Γύγης. ὡς δὲ κατὰ νώτου 
ἐγένετο ἰούσης τῆς γυναικὸς ἐς τὴν κοίτην, ὑπεκδὺς ἐχώρεε 
ἔξω, καὶ ἡ γυνὴ ἐπορᾷ μεν ἐξιόντα. μαϑοῦφα δὲ τὸ ποιη- 
ϑὲν ἐκ τοῦ ἀνδρὸς οὔτε ἀνέβωσε αἰσχυνϑεῖσα οὔτε ἔδοξε 
μαϑεῖν , ἐν γόῳ ἔχουσα τίσεσϑαι τὸν Κανδαύλεα. παρὰ 

3 γὰρ τοῖσι “υδοῖσι, σχεδὸν δὲ καὶ παρὰ τοῖσι ἄλλοισι 
βαρβάροισι καὶ ἄνδρα δφϑῆναι γυμνὸν ἐς αἰσχύνην μεγά- 
Ap» φέρει. τότε μὲν δὴ οὕτω οὐδὲν δηλώσασα ἡσυχίην 11 
εἶχε" ὡς δὲ ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, τῶν οἰκετέων τοὺς 

τμάλιστα ὦ ὥρα πιστοὺς ἐόντας ἑωυτῇ, ἑτοίμους ποιησαμένη 
Ὁ ἐκάλεε τὸν Γύγεα. 0 δὲ οὐδὲν δοκέων αὐτὴν τῶν πρη- 

χϑέντων ἐπίστασθαι ἦλϑε καλεόμενος" ἐώϑεε γὰρ καὶ 
πρόσϑε, ὅκως 1j ἡ βασίλεια καλέοι, φοιτᾶν. ὡς δὲ ὃ Γύγης 
ἀπέκετο, ἔλεγε ἡ γυνὴ τάδε. "vOv τοι δυῶν ὁδῶν παρεου- 
σέων Γύγη δίδωμι αἵρεσιν, ὁκοτέρην βούλεαι τραπέσϑαι. ἢ 

3) γὰρ Κανδαύλεα ἀποχτείγας ἐμέ τε καὶ τὴν βασιληίην ἔχε 
τὴν “υδῶν, ἢ αὐτόν σε αὐτίκα οὕτω ἀποϑνήσκειν δεῖ, ὡς 
ἂν μὴ πάντα πειϑόμενος Κανδαύλῃ τοῦ λοιποῦ ἴδῃς τὰ 
μή σε δεῖ. ἀλλ᾽ ἤτοι κεῖνόν γε τὸν ταῦτα βουλεύσαντα δεῖ 

«n 
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ἀπόλλυσθαι, ἢ σὲ τὸν ἐμὲ γυμνὴν ϑεησάμενον xal ποιή- 
σαντα οὗ νομιζόμενα: ὃ δὲ Γύγης τέως μὲν ἀπεϑώμαζε 
τὰ λεγόμενα, μετὰ δὲ ἱκέτευε μή μὲν ἀναγκαίῃ ἐνδέειν 
διαχρῖναι τοιαύτην αἵρεσιν. οὔκων δὴ ἔπειϑε, ἀλλ᾽ ὥρα 
ἀναγκαίην ἀληϑέως προκειμένην ἢ τὸν δεσπότεα ἀπολλύναι 5 
7 αὐτὸν ὑπ᾽ ἄλλων ἀπόλλυσϑαι" αἱρέεται αὑτὸς περιεῖναι. 
ἐπειρώτα δὴ λέγων τάδε. “ἐπεί ue ἀναγκάζεις δεσπότεα 
τὸν ἐμὸν κτείνειν οὐκ ἐθέλοντα, φέρε ἀκούσω τέῳ καὶ 
τρόπῳ ἐπιχειρήσομεν αὐτῷ. ἣ δὲ ὑπολαβοῦσα ἔφη “ἐκ 
τοῦ αὐτοῦ μὲν χωρίου 9) δρμὴ ἔσται ὅϑεν περ καὶ ἐκεῖνος 10 
ἐμὲ ἐπεδέξατο γυμγήν, ὑπνωμένῳ δὲ ἡ ἐπιχείρησις ἔσται." 

12 ὡς δὲ ἤρτυσαν τὴν ἐπιβουλήν, γυκτὸς γενομένης (ov γὰρ 
ἐμετίετο ὃ Γύγης, οὐδέ οἱ ἣν ἀπαλλαγὴ οὐδεμία, ἀλλ᾽ ἔδεε 
ἢ αὐτὸν ἀπολωλέναι ἢ Κανδαύλεα) εἵπετο ἐς τὸν ϑάλαμον 
τῇ γυναικί, καί μὲν ἐκείνη, ἐγχειρέδιον δοῦσα, κατακρύπτει 15 
ὑπὸ τὴν αὐτὴν ϑύρην. καὶ μετὰ ταῦτα ἀναπανυομένου 
Κανδαύλεω ὑπεχδύς τε καὶ ἀποχτείνας αὐτὸν ἔσχε καὶ τὴν 
γυναῖκα καὶ τὴν βασιληέην Γύγης [τοῦ καὶ 2oyiAoyog ὃ 
Πάριος κατὰ τὸν αὑτὸν χρόνον γενόμενος ἐν ἰάμβῳ τρε- 

13 μέτρῳ ἐπεμνήσθη] ἔσχε δὲ τὴν βασιληίην καὶ ἐχρατύνϑη 20 
t ἐκ τοῦ ἐν “ελφοῖσι χρηστηρίου. ὡς γὰρ δὴ οἱ «Ζυδοὶ 

δεινὸν ἐποιεῦντο τὸ Κανδαύλεω πάϑος καὶ ἐν ὅπλοισε 

ἤσαν, συνέβησαν ἐς τὠυτὸ οἵ τε τοῦ Γύγεω στασιῶται xal 
ol λοιποὶ “υδοί, ἣν μὲν τὸ χρηστήριον ἀνέλῃ μὲν βασιλέα 
εἶναι “υδῶν, τὸν δὲ βασιλεύειν, ἣν δὲ μή, ἀποδοῦναι 5 
ὀπίσω ἐς ρακλείδας τὴν ἀρχήν. ἀνεῖλέ τε δὴ τὸ χρη- 
στήριον καὶ ἐβασίλευσε οὕτω Γύγης. τοσόνδε μέντοι εἶπε 
ἢ Πυϑίη, ὡς Ἡρακλείδησι τίσις ἥξει ἐς τὸν πέμτσιτον 
ἀπόγονον Γύγεω. τούτου τοῦ ἔπεος “υδοί τε καὶ οἱ βα- 
σιλέες αὐτῶν λόγον οὐδένα ἐποιεῦντο, πρὶν δὴ ἐπετελέσϑη. 80 

14 Τὴν μὲν δὴ τυραννίδα οὕτω ἔσχον οἱ ἸΠερμνάδαι τοὺς 
Ἡρακλείδας ἀπελόμενοι, Γύγης δὲ τυραννεύσας ἀπέπεμψε 
ἀναϑήματα ἐς “΄ελφοὺς οὐκ ὀλίγα, ἀλλ᾽ ὅσα μὲν ἀργύρου 

11. ὑπεχδύς H. Sauppe: ὑπεισδὺς || 18. τοῦ --- 20. ἐπεμνήσθη dam- 
navit Wesseling 





? 
- 

? 

L.4 [4 iT. 

&- ^1icl4.. X. -* £4 u da: N 4a* xa LR 
^ 

ote iot 
we 



HPOAOTOY 'Á 9 

ἀναϑήματα, ἔστι οἱ πλεῖστα ἐν Δελφοῖσι, πάρεξ δὲ τοῦ 
ἀργύρου χρυσὸν ἄπλετον ἀνέϑηχε ἄλλον τε καὶ τοῦ μάλιστα 
μνήμην ἄξιον ἔχειν ἐστί, κρητῆρές οἱ ἀριϑμὸν ἕξ χρύσεοι 
ἀνακέαται. ἑστᾶσι δὲ οὗτοι ἐν τῷ Κορινϑίων ϑησαυρῷ, 
σταϑμὸν ἔχοντες τριήκοντα τάλαντα ἀληϑέι δὲ λόγῳ χρεω-- 

. μένῳ ov Κορινϑίων τοῦ δημοσίου ἐστὶ ὃ ϑησαυρός, ἀλλὰ 
Κυψέλου τοῦ ᾿Ηετίωνος. οὗτος δὲ ὃ Γύγης πρῶτος βαρ- 
βάρων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ἐς Ζελφοὺς ἀνέϑηκε ἀναϑήματα 
μετὰ Μίδην τὸν Γορδίεω Φρυγίης βασιλέα. ἀνέϑηκε γὰρ 
δὴ καὶ Πίδης τὸν βασιλήιον ϑρόνον ἐς τὸν ᾿προκατίζων 
ἐδίκαζε, ἐόντα ἀξιοϑέητον" κεῖται δὲ ὃ ϑρόνος οὗτος ἔνϑα 
περ οἱ τοῦ Γύγεω χρητῆρες. ὃ δὲ χρυσὸς οὗτος καὶ Ó 
ἄργυρος τὸν ὃ Γύγης ἀνέϑηκε, ὑπὸ Ζελφῶν καλέεται 
Γυγάδας ἐπὶ τοῦ ἀναϑέντος ἐπωνυμέην. 

5 Ἐσέβαλε μέν vv» στρατιὴν καὶ οὗτος ἐπείτε ἡρξε ἔς 1Ὁ 
τε MíAmvov καὶ ἐς Σμύρνην, καὶ Κολοφῶνος τὸ ἄστυ εἷλε" 
ἀλλ᾽ οὐδὲν γὰρ μέγα ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄλλο ἔργον ἐγένετο βασι- 
λεύσαντος δυῶν δέοντα τεσσεράκοντα ἔτεα, τοῦτον μὲν 
παρήσομεν τοσαῦτα ἐπιμνησϑέντες, Ἄρδυος δὲ τοῦ Γύγεω 

3$ μετὰ Γύγην βασιλεύσαντος μνήμην ποιήσομαι. οὗτος δὲ 
Πριηνέας τὸ εἷλε ἐς Μίλητόν τε ἐσέβαλε, ἐπὶ τούτου τε 
τυραννεύοντος Σαρδίων Κιμμέριοι ἐξ ἡϑέων ὑπὸ Σχυϑέων 
τῶν νομάδων ἐξαναστάντες ἀπέκοντο ἐς τὴν ““σίην καὶ 
Σάρδις πλὴν τῆς ἀκροπόλιος εἷλον. 

5 Z4póvog δὲ βασιλεύσαντος ἑνὸς δέοντα πεντήκοντα ἔτεα 16 

ἐξεδέξατο Σαδυάττης ὃ Ἄρδυος, καὶ ἐβασίλευσε ἔτεα δυώ- 
δεκα, Σαδυάττεω δὲ «Φ4λυάττης. οὗτος δὲ Κυαξάρῃ ve τῷ 
Δηιόκεω ἀπογόνῳ ἐπολέμησε καὶ Μήδοισι, Κιμμερίους τε 
ἐκ τῆς Long ἐξήλασε, Σμύρνην ve τὴν ἀπὸ Κολοφῶνος 

Ὁ κτισϑεῖσαν εἶλε, ἐς Κλαζομενάς τε ἐσέβαλε. ἀπὸ μέν νυν 
τούτων οὐκ ὡς ἤϑελε ἀπήλλαξε, ἀλλὰ περοσττ “πταίσας μεγά- 
Aug" ἄλλα δὲ ἔργα ἀπεδέξατο ἐὼν iv τῇ ἀρχῇ ἀξιαττηγη- 
τήχαξα τάδε. ἐπολέμησε Μιλησίοισι, παραδεξάμενος τὸν 17 
πόλεμον παρὰ τοῦ πατρός. ἐπελαύνων γὰρ ἐπολιόρκεε 

σι 
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τὴν ἹΜίλητον τρόπῳ τοιῷδε" ὅκως μὲν εἴη i» τῇ γῇ καρ- 
πὸς ἀδρό. , τηνικαῦτα ἐσέβαλλε τὴν σερατιήν" ἐστρατεύετο 
δὲ ὑπὸ συρίγγων τε καὶ πηχεέδων καὶ αὐλοῦ γυναικηίου 
ve καὶ ἀνδρηίου. ὡς δὲ ἐς τὴν Μιλησίην ἀπίκχοιτο, οἰκή- 
ματα μὲν τὰ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν οὔτε κατέβαλλε οὔτε ἐνεπείμ- 
πρη οὔτε ϑύρας ἀπέσπα, ἔα δὲ κατὰ χώρην ἑσταναι" ὃ 
δὲ τά τε δένδρεα καὶ τὸν καρτεὸν τὸν ἐν τῇ γῇ ὅκως δια- 
φϑείρειε, ἀπαλλάσσετο ὁπέσω. τῆς yàg ϑαλάσσης οἱ IMi- 
λήσιοι ἐπεκράτεον, ὥστε ἐπέδρης μὴ εἶναι ἔργον τῇ στρα- 
τιῇ. τὰς δὲ οἰκίας ov κατέβαλλε ὃ “υδὸς τῶνδε εἵνεκα, 
ὅχως ἔχοιδν ἐνϑεῦτεν ὁρμώμενοι τὴν γῆν σπείρειν ve καὶ 
ἐργάζεσϑαι οἱ Μιλήσιοι, αὐτὸς δὲ ἐκείνων ἐργαζομένων 

18 ἔχοι τι xal σίνεσϑαι ἐσβάλλων. ταῦτα ποιέων ἐπολέμϑε 
ἔτεα ἕνδεκα, iy τοῖσι τρώματα μεγάλα διφάσια Μιλησίων 
ἐγένετο, ἔν τε “ιμενηίῳ χώρης τῆς σφετέρης μαχεσαμένων 
χαὶ ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ. τὰ μέν »vy EE d ἔτϑα τῶν ἕνδεχα 

Σαδυάττης ὃ Ἄρδυος ἔτε “υδῶν ἦρχε, ὃ καὶ ἐσβάλλων 
τηνικαῦτα ἐς τὴν Μιλησίην τὴν στρατιήν" Σαδυάττης οὗτος 
γὰρ καὶ ὃ τὸν πόλεμον ἣν συνάψας" τὰ δὲ πέντε τῶν 
ἐτέων τὰ ἑπόμενα τοῖσι ἕξ “λυάττης ὃ Σαδυάττεω ἐπο- 
λέμεε, ὃς παραδεξάμενος, ὡς καὶ πρότερόν μοι δεδήλωται, 
σιαρὰ τοῦ πατρὸς τὸν πόλεμον προσεῖχε ἐντεταμένως. τοῖσι 
δὲ Μιλησίοισι οὐδαμοὶ Ἰώνων τὸν πόλεμον τοῦτον συγε- 
πελάφρυγον. ὅτι μὴ Χῖοι μοῦνοι. οὗτοι δὲ τὸ ὅμοιον ἄντα- 
ποδιδόντες ἐτιμώρεον᾽ καὶ γὰρ δὴ πρότερον οἱ Πιλήσιοε 
τοῖσι Χίοισι τὸν πρὸς "Egv9oaíovc πόλεμον συνδιήνεικαν. 

19 τῷ δὲ δυωδεκάτῳ ἔτεϊ ληίου ἐμπισπεραμένου ὑπτὸ τῆς στρα- 
τιῆς συνηνείχϑη τε τοιόνδε γενέσϑαι πρῆγμα" ὡς ἄφϑη 
τάχιστα τὸ λήιον, ἀνέμῳ βιώμενον ἅψατο γηοῦ “4“ϑηναίης 
ἐπίκλησιν ᾿Ἀσσησίης, ἀφϑεὶς δὲ Ó νηὸς κατεκαύϑη. καὶ 
τὸ παραυτίέχα μὲν λόγος οὐδεὶς ἐγένετο, μετὰ δὲ τῆς στρα-- 
τιῆς ἀπικομένης ἐς Σάρδις ἐνόσησε ὃ “λυάττης. μαχρο-- 
τέρης δέ οἷ γινομένης τῆς νούσου πέμπει ἐς Δελφοὺς ϑεο- 

10. χατέβαλλε A*P: χατέβαλε || 15. ἔν τε dy 4C pr. Suidas (v. Γύγης): 
hinc Reiske ἔν τε ᾿Ελλιμενηίῳ | 18. Σαδυάττης om. Bekker 
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πρόπους, εἴτε δὴ συμβουλεύσαντός τευ, εἴτε xal αὐτῷ 
ἔδοξε πέμψαντα τὸν ϑεὸν ἐπειρέσθαι περὶ τῆς γούσου. 
τοῖσι δὲ ἡ Πυϑίη ἀπικομένοισι ἐς 4ελφοὺς οὐκ ἔφη χρή- 
σειν πρὶν ἢ τὸν νηὸν τῆς “4ϑηναίης ἀνορϑώσωσι, τὸν 

b ἐνέπρησαν χώρης τῆς Μιλησίης ἐν σσησῷ. Ζ4ελφῶν οἶδα 20 
ἐγὼ οὕτω ἀχούσας γενέσθαι" Μιλήσιοι δὲ τάδε προστι- 
ϑεῖσε τούτοισι, Περίανδρον τὸν Κυψέλου ἐόντα Θρασυ- 
βούλῳ τῷ τότε Μιλήτου τυραννεύοντι ξεῖνον ἐς τὰ μάλιστα, 
πυϑόμενον τὸ χρηστήριον τὸ τῷ ““λυάττῃ γενόμενον, πέμ- 

1) ψαντα ἄγγελον κατειτεεῖν, ὅκως ἄν τι προειδὼς πρὸς τὸ 
παρεὸν βουλεύηται. Μιλήσιοι μέν vvv οὕτω λέγουσι γε- 21 
γέσϑαι. “Ἵλυάτεης δέ, ὥς οἱ ταῦτα ἐξαγγέλϑη, αὑτίκα 
ἔπεμπε κήρυκα ἐς Μίλητον βουλόμενος σπονδὰς ποιήσα- 
σϑαι Θρασυβούλῳ τε καὶ ἹΜιλησίοισι χρόνον ὅσον ἂν τὸν 

15 νηὸν οἰκοδομέῃ. ὃ μὲν δὴ ἀπόστολος ἐς τὴν ἹΜίλητον ἦν, 
Θρασύβουλος δὲ σαφέως προπεπυσμένος πάντα λόγον, καὶ 
εἰδὼς τὰ “Ἵλυάττης μέλλοι ποιήσειν, μηχανᾶται τοιαδε᾿ 
ὅσος ἦν ἐν τῷ ἄστεϊ σῖτος καὶ é ἑωυτοῦ καὶ ἰδιωτικός, τοῦ- 

τὸν πάντα συγκομίσας ἐς τὴν ἀγορὴν προεῖπε Μιλησίοισι, 
3 ἐπεὰν αὐτὸς σημήνῃ, τότε πένειν τε πάντας xal κχώμῳ 
χρᾶσϑαι ἐς ἀλλήλους. ταῦτα δὲ ἐποίεέ τε καὶ προηγόρευε 22 
Θρασύβουλος τῶνδε εἵνεκεν, ὅχως ἂν δὴ ὃ κῆρυξ ὃ Σαρ- 
διηνὸς ἰδών ve σωρὸν μέγαν σίτου κεχυμένον xol τοὺς 
ἀνθρώπους iv εὐπαϑείησι ἐόντας ἀγγείλῃ Αλυάττῃ" τὰ 

5 δὴ xal ἐγένετο. ὡς γὰρ δὴ ἰδών ve ἐχεῖνα ὃ κῆρυξ καὶ 
εἴπας τπερὸς Θρασύβουλον τοῦ «Τυδοῦ τὰς ἐντολὰς ἀπῆλϑε 
ἐς τὰς Σάρδις, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, δι᾽ οὐδὲν ἄλλο ἐγέ- 
γξτο ἡ διαλλαγή. ἐλπίζων γὰρ ὃ ““λυάττης σιτοδείην v6 . 
εἶναι ἰσχυρὴν ἐν τῇ Μιλήτῳ καὶ τὸν λεὼν τετρῦσϑαι ἐς 

ὃ τὸ ἔσχατον κακοῦ, ἤκουξ τοῦ κήρυχος Ῥοστήσαντος ἐκ τῆς 
Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους ἢ ὡς αὑτὸς κατεδόχεε. μετὰ 
δὲ ἡ τε διαλλαγή σφι ἐγένετο in^ ᾧ τε ξείνους ἀλλήλοισι 
εἶναι καὶ συμμάχους, καὶ δύο τε ἀντὶ ἑνὸς νηοὺς τῇ .49η- 
ναέῃ οἰχοδόμησε ὃ “λυάττης ἐν τῇ 2400909, αὑτός τε ἐκ 

2. ἐπειρέσϑαι Gobet hic et ubique: ἐπείρεσϑαι 
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τῆς νούσοι ἀγέσε. xarà μὲν τὸν πρὸς Ἡιλησίοις τε xal 
Θρασύβουλον πόλεμον ᾿4λυάτεῃ ὧδε ἔσχε. 

22 Περίανδρος δὲ ἣν Κιψέλου παῖς, οὗτος ὃ τῷ Θρα- 
συβούλῳ τὸ χρηστήριον μηνύσας" ἐτυράννευε δὲ 0 Περίαν- 
ὅρος Κορίνϑου᾽ τῷ δὴ λέγουσι Ἀορένϑιοι (ὁμολογέουσι δέ 5 
σφι «““έσβιο) ἐν τῷ βίῳ ϑώμα μέγιστον παραστῆναε, 
ΑΑρίονα τὸν ηϑυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχϑέντα xl 
Ταίναρον, ἐόντα κιϑαρῳδὸν τῶν τότε ἐόνεων οὐδενὸς δεύ-- 
τέρον, καὶ διϑύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν 
ποιήσαντά ve καὶ ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορένϑῳ. 10 

24 τοῦτον τὸν ᾿ἀρίονα λέγουσι, τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου δια- 
τρίβοντα παρὰ Περιάνδρῳ, ἐπιϑυμῆσαι πλῶσαε ἐς Ἰκαλέην 
τε καὶ Σικελίην, ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα ϑελῆσαε 
ὀπίσω ἐς Κόρινϑον ἀπικέσθαι. ὅρμᾶσθϑαι μέν νυν ἐκ 
Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ Κορενϑέοεσε 15 
μισϑώσασϑαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινϑέων. τοὺς δὲ ἐν τῷ 
πελάχεϊ ἐπιβουλεύειν τὸν «ρίονα ἐχβαλόντας ἔχειν τὰ 
χρήματα. τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λέσσεσϑαι, χρήματα μέν 
σφι προϊέντα, ψυχὴν δὲ σπαραιτεόμενον. οὔχων δὴ πείϑεεν 
αὐτὸν τούτοισι, ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορϑμέας ἢ αὐτὸν δια- 20 
χρᾶσϑαί μεν, ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ, ἢ ἐκπηδᾶν € ἐς τὴν 
ϑάλασσαν τὴν ταχίστην᾽ ἀπειληϑέντᾳ δὴ τὸν 2doíoya ἐς 
ἀπορίην παραιτήσασϑαι, ἐσπεειδή σφι οὕτω δοκέοι, ττεριι-- 
δεῖν αὑτὸν ἐν τῇ σχευῇ πάσῃ στάντα ἐν τοῖσι ἐδωλίομασε. 
ἀεῖσαι" ἀείσας δὲ ὑπεδέχετο ἑωυτὸν κατεργάσασϑαι. καὶ 325 
τοῖσι ἐσελϑεῖν γὰρ ἡδονὴν εἰ μέλλοιεν ἀκούσεσθαι τοῦ 
ἀρίστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι ix τῆς πρύμνης 
ἐς μέσην νέα. τὸν δὲ ἐνδύντα τε πᾶσαν τὴν σχευὴν καὶ 
λαβόντα τὴν κιϑάρην, στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι διεξελϑεῖν 
γόμον τὸν ὄρϑιον, τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου δῖψαί μὲν ἐς 80 
τὴν ϑάλασσαν ἑωυτὸν ὡς εἶχε σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ. καὶ 
τοὺς μὲν ἀπτοτολέειν ἐς Κόρινϑον, τὸν δὲ δελφῖνα λέγουσι 
ὑπολαβόντα ἐξενεῖχαε ἐπὶ Ταίναρον. ἀποβάᾶντα δὲ αὐτὸν 
χωρέξιν ἐς Κόρινϑον σὺν τῇ σκευῇ, καὶ ἀπικόμενον azcm- 

23. δὴ St.: δὲ | 24. 29. ἐδώλοισε 4C 
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γέεσϑαι πᾶν τὸ γεγονός. Περέανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης 
Zolova μὲν ἐν φυλαχῇ ἔχειν οὐδαμῇ μετιέντα, ἀγαχώρ. δὲ 
ἔχειν τῶν πορϑμέων. ὡς δὲ ἄρα παρεῖναι αὑτούς, xAy- 
ϑέντας ἱστορέεσϑαι εἴ τι λέγοιεν περὶ “ρέονος. φαμένων 
δὲ ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς περὶ Ἰταλίην καί μιν &v πρήσ- 
σοντα λέποιεν ἐν Τάραντι, ἐπιφανῆναί σφι τὸν “ρίονα 
ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε" καὶ τοὺς ἐκπλαγέντας οὐκ ἔχειν 
ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσϑαι. ταῦτα μέν vvy. Κορένϑιοί τε 
καὶ “έσβιοι λέγουσι, καὶ Molovog ἐστὶ ἀνάϑημα χάλχεον 

ι0 οὐ μέγα ἐπὶ Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπεὼν ἄνθρωπος. 
““λυάττης δὲ ὃ “υδὸς τὸν πρὸς ιλησίους πόλεμον 25 

διενείκας μετέπειτα τελευτᾷ, βασιλεύσας ἔτεα ἑπτὰ καὶ 
πεντήχοντα. ἀνέϑηκε δὲ ἐχφυγὼν τὴν νοῦσον δεύτερος. 
οὗτος τῆς οἰκέης ταύτης ἐς Δελφοὺς κρητῆρά τε ἀργύρεον 

D μέγαν καὶ ὑποκρητηρέδιον σιδήρεον κολλητόν, ϑέης ἄξιον 
διὰ πάντων τῶν ἐν Ζελφοῖσι ἀναϑημάτων, Γλαύκου τοῦ 
Χίου ποίημα, ὃς μοῦνος δὴ πάντων ἀνϑρώπων σιδήρου 
χόλλησιν ἐξεῦρε. 

Τελευτήσαντος δὲ ᾿Αλυάττεω ἐξεδέξατο τὴν βασιληίην 26 
3 Κροῖσος 0 λυάττεω, ἐτέων ἐὼν ἡλικίην πέντε καὶ τριή- 

κοντα ὃς δὴ Ἑλλήνων πρώτοισι ἐπεϑήκατο Ἐφεσίοισι. 
ἔγϑα δὴ oí Ἐφέσιοι πολιορκεόμενοι ox αὐτοῦ ἀνέϑεσαν 
τὴν πόλιν τῇ “ρτέμεδι, ἐξάψαντες ἐκ τοῦ νηοῦ σχοινίον 
ἐς τὸ τεῖχος. ἔστι δὲ μεταξὺ τῆς τε παλαιῆς πόλιος, ἣ 

5 τότε ἐπολιορχέετο, καὶ τοῦ νηοῦ ἑπτὰ στάδιοι. τπερώτοισι 
μὲν δὴ τούτοισι ἐπεχείρησε ὃ Κροῖσος, μετὰ δὲ àv μέρεϊ 
ἑχάστοισι Ἰώνων ve καὶ ΑἸϊολέων, ἄλλοισι ἄλλας αἰτίας 
ἐπιφέρων, τῶν μὲν ἐδύνατο μέζονας παρευρέσκχειν, μέζονα 
ἐπαιτιώμενος, τοῖσι δὲ αὐτῶν καὶ φαῦλα ἐπιφέρων. ὡς 21 

X δὲ ἄρα οἱ ἐν τῇ :4oíg Ἕλληνες κατεστράφατο ἐς φόρου 
ἀπαγωγήν, τὸ ἐνθεῦτεν ἐπενόξε νέας ποιησάμενος ἐπιχει- 
θέειν τοῖσι νησιώτῃσι. ἐόντων δέ οἱ πάντων ἑτοίμων ἐς 
τὴν ναυπηγίην, oi μὲν Βίαντα λέγουσι τὸν Πρειηνέα ἀτπευ- 
χόμενον ἐς Σάρδις, oi δὲ Πιττακὸν τὸν υτιληναῖον, εἶρο- 

ex 

10. ov μέγα Abd. Dio Chrys. XXXVII p. 101 R: μέγα. 
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μένου Κροίσου εἴ τι εἴη νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα, eiz0»- 
τα τάδε καταπαῦσαε τὴν ναυπηγίην᾽ “ὦ βασιλεῦ, νησεῶταε 
ἵππον συνωνέονταε μυρέην, ἐς Σάρδις ve καὶ ἐπὶ σὲ ἐν 
νόῳ ἔχοντες στρατεύεσθαι". Κροῖσον δὲ ἐλτείσαντα λέγειν 
ἐχεῖνον ἀληϑέα εἰπεῖν "ot γὰρ τοῦτο ϑεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ 
γόον νησιώτῃσι, ἐλϑεῖν àni “υδῶν παῖδας σὺν ἵπποισι. 
τὸν δὲ ὑπολαβόντα φάναι “ὦ βασιλεῦ, προϑύμως uot φαί- 
veau δεὔξασϑαι νησιώτας ἱππευομένους λαβεῖν ἐν ἠπείρῳ, 
οἰκότα ἐλπέέζων. νησιώτας δὲ τί δοκέεις εὔχεσθαι ἄλλο T, 
ἐπείτε τάχιστα ἐπύϑοντό σε μέλλοντα ἐπὶ σφέσι ναυπη- 
γέεσϑαι νέας, λαβεῖν ἀρώμενοι ,“υδοὺς ἐν ϑαλάσσῃ, ἵνα 
ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἠπεέρῳ οἰκημένων Ἑλλήνων τίσωνταί σε, 
τοὺς σὺ δουλώσας ἔχεις; κάρτα τε ἡσϑῆναι Κροῖσον τῷ 
ἐπιλόγῳ καί οἱ, προσφυέως γὰρ δόξαι λέγειν, πειϑόμενον 
παύσασϑαι τῆς ναυπηγίέης. καὶ οὕτω τοῖσι τὰς νήσους 
οἰκημένοισι Ἴωσι ξεινίην συνεϑήχατο. 

Χρόνου δὲ ἐπιγινομένου καὶ κατεστραμμένων σχεδὸν 
πάντων τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ οἰχημένων" πλὴν γὰρ 
Κιλίκων xal “υκίων τοὺς ἄλλους πάντας ὑπ᾽ ἑωυτῷ εἶχε 
καταστρεψάμενος ὁ Κροῖσος" [εἰσὶ δὲ οἵδε, ““υδοί, Φρύγες, 
Μυσοί, Magiavóvyol, Χάλυβες, Παφλαγόνες, Θρήικες ot 

29 Θυνοέ τε καὶ Βιϑυνοί, Κᾶρες, Ἴωνες, Δωριέες, «ϊολέες, 
Παμφυλοι] κατεσεραμμένων δὲ τούτων [καὶ προσεπικτω- 
μένον Κροίσου .“1υδοῖσι], ἀπικνέονται ἐς Σάρδις ἀκμαζού-- 
σας πλούτῳ ἄλλοι τε οἷ πάντες ἐκ τῆς “Ελλάδος σοφισταί, 
οἱ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες, ὡς ἕχαστος αὑτῶν 
ἀπικνέοιτο, καὶ δὴ καὶ Σόλων ἀνὴρ ᾿4ϑηναῖος, ὃς 49η- 
γαίοισι νόμους κελεύσασι ποιήσας ἀπεδήμησε ἔτεα δέχα, 
κατὰ ϑεωρίης πρόφασιν ἐκπλώσας, ἵνα δὴ μή τινὰ τῶν 
γόμων ἀναγκασϑῇ λῦσαι τῶν ἔϑετο. αὐτοὶ γὰρ οὐχ οἷοί 
ve ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι ᾿4ϑηναῖοι" ὁρκίοισι γὰρ μεγάλοισι 
χατείχοντο δέκα ἔτεα χρήσεσϑαι νόμοισι τοὺς ἂν σφι Σόλων 

30 ϑῆται. αὐτῶν δὴ ὧν τούτων καὶ τῆς ϑεωρίης ἐχδημήσας 

17. ἐπιγενομένου ΟΝ || 20. εἰσὶ — 28. Πάμφυλοι seclusit St. item 
23. xal — 24. “υδοῖσι 
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€ ὃ Σόλων εἵνεκεν ἐς ἍἌἴγυπτον ἀπίκετο παρὰ ᾿Ἅμασιν καὶ 
δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. ἀπιχόμενος δὲ ἐξεινέζετο 
ἐν τοῖσι βασιληίοισε ὑπὸ τοῦ Κροίσου" μετὰ δὲ ἡμέρῃ 
τρίτῃ ἢ τετάρτῃ κελεύσαντος Κροίσου. τὸν Σόλωνα ϑερά- 

5 ποντὲς περεῆγον κατὰ τοὺς ϑησαυροῦς, καὶ ἐπεδείκνυσαν 

πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄλβια. “ϑεησάμενον δέ μὲν τὰ 
πάντα καὶ σκεψάμενον ὡς oi κατὰ παιρὸν ἦν, ; εἴρετο Ó 

Κροῖσος τάδε. “ξεῖνε 4ϑηναῖε, rag" ἡμέας γὰρ περὶ σέο 
λόγος ἀπῖκται πολλὸς καὶ σοφέης [εἵνεκεν] τῆς σῆς καὶ 

M πλάνης, ὡς φιλοσοφέων γῆν πολλὴν ϑεωρίης εἵνεκεν ἐπε- 
| λήλυθας" νῦν ὧν ἐπεειρέσϑαι με ἵμερος ἐπῆλϑέ σε εἴ τινὰ 
| ἤδη πάντων εἶδες ὀλβιώτατον." ὃ μὲν ἐλπίζων εἶναι ἀν- 

ϑρώπων ὀλβιώτατος ταῦτα ἐπειρώτα" Σόλων δὲ οὐδὲν 
ὑποθϑωπεύσας ἀλλὰ τῷ ἐόντε χρησάμενος λέγει “ὦ βασιλεῦ, 

καὶ Τέλλον ᾿4ϑηναῖον". ἀποϑωμάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχϑὲν 
εἴρετο ἐπιστρεφέως " “χοέῃ δὴ χρένεις Τέλλον εἶναι ὀλβιώ- 
τατον; ὃ δὲ εἶπε “Τέλλῳ τοῦτο μὲν τῆς πόλιος εὖ ἧκού- 
σης παῖδες ἦσαν καλοί τε κἀγαϑοί, καί σφι εἶδε ἅπασι 
τέκνα ixyevóueva καὶ πάντα παραμείναντα᾽" τοῦτο δὲ τοῦ 

3 βίου εὖ ἥκοντι, ὡς τὰ παρ᾽ ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ βίου λαμ- 
προτάτη ἐπεγένετο" γενομένης γὰρ 4ϑηναίοισι μάχης πρὸς 
τοὺς ἀστυγεέτονας ἐν Ἐλευσῖνε, βοηϑήσας καὶ τροτεὴν πτοι- 
ἥσας τῶν πολεμίων ἀπέϑανε κάλλιστα, καί μὲν ᾿4ϑηναῖοι 
δημοσέῃ τε ἔϑαψαν αὑτοῦ τῇ περ ἔπεσε καὶ ἐτίμησαν με- 

5 yaAmg. ὡς δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὃ Σόλων 31 
τὸν Κροῖσον εἴπας πολλά τε καὶ ὄλβια, ἐπειρώτα τίνα 
δεύτερον μετ᾽ ἐκεῖνον ἴδοι, δοχέων πάγχυ δευτερεῖα γῶν 
οἴσεσϑαι. ὃ δ᾽ εἶπε “᾿Κλέοβίέν τε xal Βίτωνα. τούτοισι 
γὰρ ἐοῦσι γένος “Ἀργείοισι βίος τε ἀρχέων ὑπῆν, καὶ πρὸς 

3 τούτῳ ῥώμη σώματος τοιήδε" ἀεϑλοφόροι τε ἀμφότεροι 
ὁμοίως ἦσαν, καὶ δὴ καὶ λέγεται ὅδε ὃ λόγος. ἐούσης 
ὁρτῆς τῇ Ηρῃ τοῖσι «Ἀργείοισι ἔδεε πάντως τὴν μητέρα 
αὐτῶν ζεύγεϊ κομισϑῆναι ἐς τὸ ἱρόν, ol δέ σφι βόες ἔχ 

9. εἵνεχεν seclusit St. | 10. γῆν πολλὴν CP: τὴν πολλὴν Α͂, τῆς 
πολλῆς Πὸ ἢ 19. τε τέχνα St. 
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πρύπους, εἴτε δὴ συμβουλεύσαντός τευ, εἴτε καὶ αὑτῷ 
ἔδοξε πέμψαντα τὸν ϑεὸν ἐπειρέσθαι περὶ τῆς νούσου. 
τοῖσι δὲ ἡ Πυϑίη ἀπικομένοισι ἐς 4ελφοὺς οὐκ ἔφη χρή- 
σειν πρὶν ἢ τὸν νηὸν τῆς “4ϑηναίης ἀνορϑώσωσι, τὸν 

b ἐνέπρησαν χώρης τῆς ΙΜιλησίης ἐν σσησῷ. Ζελφῶν οἶδα 20 
ἐγὼ οὕτω ἀκούσας γενέσϑαι" "Μιλήσιοι δὲ τάδε προστι- 
ϑεῖσι τούτοισι, Περίανδρον τὸν Κυψέλου ἐόντα Θρασυ- 
βούλῳ τῷ τότε Μιλήτου τυραννεύοντι ξεῖνον ἐς τὰ μάλιστα, 
πυϑόμενον τὸ χρηστήριον τὸ τῷ ““λυάττῃ γενόμενον, πέμ- 

1 ψαντα ἄγγελον κατειτεεῖν, ὅκως ἄν τι προειδὼς πρὸς τὸ 
παρεὸν βουλεύηται. Μιλήσιοι μέν νυν οὕτω λέγουσι γε- 21 
νέσϑαι. ““λυάτεης δέ, ὥς οἱ ταῦτα ἐξαγγέλϑη, αὑτίέκα 
ἔπεμπε κήρυκα ἐς Μίλητον βουλόμενος σπονδὰς ποιήσα- 
σϑαι Θρασυβούλῳ ve xai ἹΜιλησίοισι χρόνον ὅσον ἂν τὸν 

15 γηὸν οἰχκοδομέῃ. ὃ μὲν δὴ ἀπόστολος ἐς τὴν Ἱπίλητον dd 
Θρασύβουλος δὲ σαφέως προττεπυσμένος σεάντα λόγον, καὶ 

εἰδὼς τὰ ““λυάττης μέλλοι ποιήσειν, μηχανᾶται τοιάδε" 

ὅσος ἦν ἐν τῷ ἄστεϊ σῖτος καὶ ἑωυτοῦ καὶ ἰδιωτικός, vov- 
τον πάντα συγχομίσας ἐς τὴν ἀγορὴν προεῖπε Μιλησίοισι, 

3 ἐπεὰν αὐτὸς σημήνῃ, τότε πένειν τὲ πάντας xal κώμῳ 
χρᾶσϑαι ἐς ἀλλήλους. ταῦτα δὲ ἐποέεέ τε καὶ προηγόρευε 22 
Θρασύβουλος τῶνδε εἵνεκεν, ὅχως ἂν δὴ ὃ κῆρυξ ὃ Σαρ- 
διηνὸς ἰδών τε σωρὸν μέγαν σίτου κεχυμένον καὶ τοὺς 
ἀνθρώπους ἐν εὐπαϑείῃσι ἐόντας ἀγγείλῃ ᾿4λυάττῃ" τὰ 

5 δὴ xal ἐγένετο. ὡς γὰρ δὴ ἰδών τε ἔχεῖνα ὃ κῆρυξ καὶ 
εἴπας πρὸς Θρασύβουλον τοῦ “υδοῦ τὰς ἐντολὰς ἀπῆλϑε 
ἐς τὰς Σάρδις, ὡς ἐγὼ πυνθάνομαι, δι᾽ οὐδὲν ἄλλο ἐγέ- 
vero ἡ διαλλαγή. ἐλπίζων γὰρ 0 Mivavvos σιτοδείην τε. 
εἶναι ἰσχυρὴν iv τῇ Μιλήτῳ καὶ τὸν λεὼν τετρῦσϑαι ἐς 

ὃ τὸ ἔσχατον κακοῦ, ἤκουε τοῦ χήρυχος νοστήσαντος ἐκ τῆς 
Μιλήτου τοὺς ἐναντίους λόγους ἢ ὡς αὐτὸς κατεδόχεε. μετὰ 
δὲ ἢ τε διαλλαγή σφε ἐγένετο in^ ᾧ ve ξείνους ἀλλήλοισι 
εἶναι καὶ συμμάχους, καὶ δύο ve ἀντὶ ἑνὸς νηοὺς τῇ 99- 
ναέῃ οἰκοδόμησε ó “λυάττης ἐν τῇ 2400509, αὐτός τὸ ix 

2. ἐπειρέσϑαι Gobet hic et ubique: ἐπείρεσϑαι 
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τῆς νούσου ἀνέστη. κατὰ μὲν τὸν πρὸς Μιλησίους τε xol 
Θρασύβουλον πόλεμον “4λυάττῃ ὧδε ἔσχε. 

23 Περίανδρος δὲ ἣν Κυψέλου maig, οὗτος ὃ τῷ Θρα- 
συβούλῳ τὸ χρηστήριον μηνύσας" ἐτυράννευε δὲ ὁ Περίαν- 
ὅρος Κορίνϑου" τῷ δὴ λέγουσι Κορίνϑιοι (ὁμολογέουσι δέ 
σφε ““έσβιοῦ) ἐν τῷ βίῳ ϑώῶμα μέγιστον παραστῆναι, 
Αρίονα τὸν ηϑυμναῖον ἐπὶ δελφῖνος ἐξενειχϑέντα ini 
Ταίναρον, ἐόντα κιϑαρῳδὸν τῶν τότε ἐόντων οὐδενὸς δεύ-- 
τερον, καὶ διϑύραμβον πρῶτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν 
ποιήσαντά ve xal ὀνομάσαντα καὶ διδάξαντα ἐν Κορένϑῳ. 10 

ΦΑτοῦτον τὸν Ldolova λέγουσι, τὸν πολλὸν τοῦ χρόνου δια- 
τρέβοντα παρὰ Περιάνδρῳ, ἐπυϑυμῆσαι πλῶσαι ἐς Ἰταλέην 
τε xal Σικδλίην, ἐργασάμενον δὲ χρήματα μεγάλα ϑελῆσαι 
ὀπίσω ἐς Κόρινϑον ἀπικέσθαι. δρμᾶσϑαι μέν νυν ix 
Τάραντος, πιστεύοντα δὲ οὐδαμοῖσι μᾶλλον ἢ Κορινϑίοισε 15 
μισϑώσασϑαι πλοῖον ἀνδρῶν Κορινϑέων. τοὺς δὲ iv τῷ 
πελάγεϊ ἐπιβουλεύειν τὸν 2doiova ἐχβαλόντας ἔχειν τὰ 
χρήματα. τὸν δὲ συνέντα τοῦτο λίσσεσϑαι, χρήματα μέν 
σφε προϊέντα, ψυχὴν δὲ παραιτεόμενον. οὔκων δὴ πείϑειν 
αὐτὸν τούτοισι, ἀλλὰ κελεύειν τοὺς πορϑμέας ἢ αὐτὸν δια-- 20 
᾿χρᾶσϑαί μιν, ὡς ἂν ταφῆς ἐν γῇ τύχῃ, ἢ ἐχπηδᾶν ἐς τὴν 
ϑάλασσαν τὴν ταχίστην" ἀπειληϑέντα͵ δὴ τὸν 2doíova ἐς 
ἀπορέην παραιτήσασϑαι, ἐπειδή σφε οὕτω δοκέοι, περιε- 
δεῖν αὐτὸν ἐν τῇ σχευῇ som στάντα iv τοῖσι ἐδωλίωμαι͵ 

ἀδῖσαι᾽ ἀείσας δὲ ὑπεδέκετο ἑωυτὸν κατεργάσασϑαι. καὶ 35 
τοῖσι ἐσελθεῖν γὰρ ἡδονὴν εἰ μέλλοιεν ἀχούσεσϑαι τοῦ 
ἀρέστου ἀνθρώπων ἀοιδοῦ, ἀναχωρῆσαι ἐκ τῆς πρύμνης 
ἐς μέσην νέα. τὸν δὲ ἐνδύντα τε πᾶσαν τὴν σκευὴν καὶ 
λαβόντα τὴν κιϑάρην, στάντα ἐν τοῖσι ἑδωλίοισι διεξελϑεῖν 
γόμον τὸν ὄρϑιον, τελευτῶντος δὲ τοῦ νόμου ῥδῖψαί μεν ἐς 80 
τὴν ϑάλασσαν ἑωυτὸν ὡς εἶχε σὺν τῇ σκευῇ πάσῃ. καὶ 
τοὺς μὲν ἀποπλέειν ἐς Κόρινϑον, τὸν δὲ δελφῖνα λέγουσε 
ὑπολαβόντα ἐξενεῖχαι ἐπὶ Ταίναρον. ἀποβάντα δὲ αὐτὸν 
χωρέειν ἐς Κόρινϑον σὺν τῇ σκευῇ, καὶ ἀπικόμενον ἀτπεη- 

ex 

22. δὴ St.: δὲ | 24. 29. ἐδώλοισι 4C 



δ. P794 VN: 

Ub δι. edet Ma. wt. xal 

. t 

LX Moesc rA - JoeNuo, € dco - ἄκροι. S omoes « 

Φ 

n6 . 4 ᾿ . t po^ 
ARIA. pes Mc" Ya ἂς ἄς S' Debe. - ox. 

* 



a ΄- τνιμεξῶς (τε. 

15 ew. I etui vos uL 



HPOAOTOY À / 18 

γέεσϑαι πᾶν τὸ γεγονός. Περίανδρον δὲ ὑπὸ ἀπιστίης 
Ἀρίονα μὲν iy φυλακῇ ἔχειν οὐδαμῇ μετιέντα, ἀγαχώρ. δὲ 
ἔχειν τῶν 'πορϑμέων. ὡς δὲ ἄρα παρεῖναι αὐτούς, κλη- 
ϑέντας ἱστορέεσϑαι εἴ τι λέγοιεν περὶ ρέονος. φαμένων 

b δὲ ἐκείνων ὡς εἴη τε σῶς ττερὶ Ἰταλέην καί μὲν εὖ σρήσ- 

σογτα λέποιεν ἐν Τάραντι, ἐπιφανῆναί aqu τὸν Molova 
ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε᾽" καὶ τοὺς ἐκπλαγέντας οὐκ ἔχειν 
ἔτι ἐλεγχομένους ἀρνέεσϑαι. ταῦτα μέν νυν Κορένϑιοί τε 
καὶ “έσβιοι λέγουσι, καὶ ᾿ρέονος ἐστὶ ἀνάϑημα χάλχεον 

10 ov μέγα ἐπὶ Ταινάρῳ, ἐπὶ δελφῖνος ἐπεὼν ἄνθρωπος. 
“λυάττης δὲ ὃ Αυδὸς τὸν πρὸς Μιλησίους πόλεμον 25 

διενείκας μετέπειτα τελευτᾷ, βασιλείσας ἔτεα ἑπτὰ καὶ 
πεντήχοντα. ἀνέϑηχε δὲ ἐχφυγὼν τὴν νοῦσον δεύτερος. 
οὗτος τῆς οἰχέης ταύτης ἐς Δελφοὺς κρητῆρά τε ἀργύρεον 

(ὃ μέγαν καὶ ὑποκρητηρέδιον σιδήρεον κολλητόν, ϑέης ἄξιον 
διὰ πάντων τῶν ἐν Ζελφοῖσι ἀναϑημάτων, Γλαύκου τοῦ 
Χίου ποίημα, ὃς μοῦνος δὴ πάντων ἀνϑρώτπτων σιδήρου 
χόλλησεν ἐξεῦρε. 

Τελευτήσαντος δὲ ᾿Δλυάττεω ἐξεδέξατο τὴν βασιληίην 26 
3 Κροῖσος ὃ “4λυάττεω, ἐτέων ἐὼν ἡλικίην πέντε καὶ τριή- 
κοντα ὃς δὴ Ἑλλήνων πρώτοισι ἐπεϑήκατο Ἐφεσίοισι. 
ἔνγϑα δὴ οἱ ᾿Εφέσιοι πολεορκεόμενοι ὑτε᾽ αὐτοῦ ἀνέϑεσαν 
τὴν πεόλιν τῇ “ἀρτέμιδι, ἐξάψαντες ἐκ τοῦ νηοῦ σχοινίον 
ἐς τὸ τεῖχος. ἔστι δὲ μεταξὺ τῆς τε παλαιῆς πόλιος, ἣ 

Ὁ τότε ἐπολιορχέεεο, καὶ τοῦ νηοῦ ἑπτὰ στάδιοι. περώτοισε 
μὲν δὴ τούτοισι ἐπεχείρησε ὃ Κροῖσος, μετὰ δὲ ἐν μέρεϊ 
ἑχάστοισι Ἰώνων ve καὶ Αἰολέων, ἄλλοισι ἄλλας αἰτίας 
ἐπιφέρων, τῶν μὲν ἐδύνατο μέζονας τεαρευρέσκχειν, μέζονα 
ἐπαιτιώμενος, τοῖσι δὲ αὐτῶν καὶ φαῦλα ἐπιφέρων. ὡς 21 

€ δὲ ἄρα οἱ ἐν τῇ :4oíg Ἕλληνες κατεστράφατο ἐς φόρου 
ἀπαγωγήν, τὸ ἐνθεῦτεν ἐπενόξε νέας ποιησάμενος intyei- 
θέειν τοῖσι νησιώτῃσι. ἐόντων δέ οἱ πάντων ἑτοίμων ἐς 
τὴν ναυπηγίην, οἱ μὲν Βέαντα λέγουσι τὸν Πριηνέα ἀπι- 
κόμενον ἐς Σάρδις, οἱ δὲ Πιττακὸν τὸν [ἥθητιληναῖον, εἶρο- 

10. οὐ μέγα Αδά, Dio Chrys. XXXVII p. 101 R: μέγα. 
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μένου Κροίσου εἴ τι εἴη νεώτερον περὶ τὴν Ἑλλάδα, εἰπόν- 
τα τάδε καταπαῦσαι τὴν ναυπηγέην᾽ “ὦ βασιλεῦ, νησεῶται 
ἵππον συνωνέονται μυρίην, ἐς Σάρδις τε καὶ ἐπὶ σὲ ἐν 

νόῳ ἔχοντες στρατεύεσϑαι". Κροῖσον δὲ ἐλτεέσαντα λέγειν 
ἐχεῖνον ἀληϑέα εἰπεῖν "at γὰρ τοῦτο ϑεοὶ ποιήσειαν ἐπὶ ὃ 
γόον νησιώτῃσι, ἐλϑεῖν ἐπὶ “υδῶν παῖδας σὺν ἵπποισι. 
τὸν δὲ ὑπολαβόντα φαναι “ὦ βασιλεῦ, προϑύμως uoc φαί- 
vea, εὔξασϑαι νησιώτας ἱππευομένους λαβεῖν ἐν ἠπείρῳ, 
οἰκότα ἐλσέίζων. νησιώτας δὲ τί δοκέεις εὔχεσϑαι ἄλλο ἤ, 
ἐπείτε τάχιστα ἐπύϑοντό σε μέλλοντα ἐπὶ σφέσι ναυττη- 10 
γέεσϑαι νέας, λαβεῖν ἀρώμενοι “υδοὺς ἐν ϑαλάσσῃ, ἵνα 
ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ οἰκημένων “Ἑλλήνων τίσωνταί σε, 
τοὺς σὺ δουλώσας ἔχεις; κάρτα ve ἡσϑῆναι Κροῖσον τῷ 
ἐπιλόγῳ καί οἱ, προσφυέως γὰρ δόξαε λέγειν, πειϑόμενον 
παύσασϑαι τῆς ναυπηγέης. καὶ οὕτω τοῖσι τὰς νήσους 15 
οἰκημένοισε Ἴωσι ξεινέην συνεϑήκατο. 

28 “Χρόνου δὲ ἐπιγινομένου καὶ κατεστραμμένων σχεδὸν 
πάντων τῶν ἐντὸς Ἅλυος ποταμοῦ οἴχημένων᾽ πλὴν γὰρ 
Κιλίχων xal “υκίων τοὺς ἄλλους πάντας ὑπ᾽ ἑωυτῷ εἶχε 
καταστρεψάμενος ὁ Κροῖσος" [εἰσὶ δὲ οἵδε, /1v0oL, Φρύγες, ?0 
Μυσοί, Μαριανδυνοί, Χάλυβες, Παφλαγόνες, Θρήικες οἱ 

29 Θυνοί ve xal Βιϑυνοί, Κᾶρες, Ἴωνες, Δωριέες, Αἰολέες, 
Παμφυλοι] κατεστραμμένων δὲ τούτων [καὶ προσεπικτω-- 
μένον Κροίσου ,“Ιυδοῖσι), ἀπικνέονται ἐς Σάρδις ἀχμαζού- 
σας πλούτῳ ἄλλοι τε οἱ πάντες ἐκ τῆς “Ελλάδος σοφισταί, 25 

οἱ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανον ἐόντες, ὡς ἕκαστος αὑτῶν 
ἀπικνέοιτο, καὶ δὴ καὶ Σόλων ἀνὴρ ᾿4ϑηναῖος, ὃς 249q- 
γαίοισε νόμους κελεύσασι ποιήσας ἀπεδήμησε ἔτεα δέκα, 
κατὰ ϑεωρίης πρόφασιν ἔχπλώσας, ἵνα δὴ μή τινα τῶν 
γόμων ἀναγκασϑῇ λῦσαι τῶν ἔϑετο. αὐτοὶ γὰρ ovx οἷοί 90 
τε ἦσαν αὐτὸ ποιῆσαι ᾿4ϑηναῖοι" ὁρκίοισι γὰρ μεγάλοισι 
κατείχοντο δέκα ἔτεα χρήσεσϑαι νόμοισι τοὺς ἂν σφε Σόλων 

80 ϑῆται. αὐτῶν δὴ ὧν τούτων καὶ τῆς ϑεωρίης ἐκδημήσας 

11. ἐπιγενομένου CR | 20. εἰσὶ — 23. Πάμφυλοι seclusit St. item 
23. xal — 24. “υδοῖσι 
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ὃ Σόλων εἵνεκεν ἐς Αἴγυπτον ἀπίχετο παρὰ “μασιν xol 
δὴ καὶ ἐς Σάρδις παρὰ Κροῖσον. ἀπικόμενος δὲ ἐξεινέζετο 
ἐν τοῖσι βασιληέοισε ὑπὸ vov Κροίσου" μετὰ δὲ ἡμέρῃ 
τρίτῃ ἢ τετάρτῃ κελεύσαντος Κροίσου. τὸν Σόλωνα ϑερά- 

ὁ nore περεῆγον κατὰ τοὺς ϑησαυρούς, xal ἐπεδεέκνυσαν 
πάντα ἐόντα μεγάλα τε καὶ ὄλβια. “ϑεησάμενον δέ μὲν τὰ 
πάντα καὶ σκεψάμενον ὡς οἱ κατὰ καιρὸν ἦν, εἴρετο ὃ 

Κροῖσος τάδε. “ξεῖνε 4ϑηναῖε, παρ᾽ ἡμέας γὰρ περὶ σέο 
λόγος ἀπῖκται πολλὸς καὶ σοφίης [εἵνεκεν] τῆς σῆς καὶ 

Ὁ πλάνης, ὡς φιλοσοφέων yn πολλὴν ϑεωρίης εἵνεκεν ἐπε- 
λήλυϑας" νῦν ὧν ἐπειρέσϑαι με ἵμερος ἐπῆλϑέ σε εἴ τινα 
ἤδη πάντων εἶδες ὀλβιώτατον." ὃ μὲν ἐλπίζων εἶναι ἀν- 
ϑρώπων ὀλβιώτατος ταῦτα ἐπειρώτα" Σόλων δὲ οὐδὲν 
ὑποϑωπεύσας ἀλλὰ τῷ ἐόντι χρησάμενος λέγει “ὦ βασιλεῦ, 

ὁ Τέλλον 4ϑηναῖον᾽. ἀποϑωμάσας δὲ Κροῖσος τὸ λεχϑὲν 
εἴρετο ἐπιστρεφέως " "xoíy δὴ χρίνεις Τέλλον δἶναι ὀλβιώ- 
τατον; ὃ δὲ εἶπε “ Τέλλῳ τοῦτο μὲν τῆς πόλιος εὖ ἧκού- 
σης παῖδες ἦσαν καλοί τε κἀγαϑοέ, καί σφι εἶδε ἅπασι 
τέχνα ἐχγενόμενα καὶ πάντα παραμδέναντα᾽ τοῦτο δὲ τοῦ 

3» βίου εὖ ἥκοντι, ὡς τὰ παρ᾽ ἡμῖν, τελευτὴ τοῦ βίου λαμ- 
προτάτη ἐπεγένετο" γενομένης γὰρ 41ϑηναίοισε μάχης πρὸς 
τοὺς ἀστυγεέτονας ἐν Ἐλευσῖνι, βοηϑήσας xal τροπτὴν ποι- 
ἤσας τῶν πολεμέων ἀπέϑανε κάλλιστα, καί μεν ᾿4ϑηναῖοι 
δημοσέῃ τε ἔϑαψαν αὐτοῦ τῇ περ ἔπεσε καὶ ἐτίμησαν με- 

5 γάλως ὡς δὲ τὰ κατὰ τὸν Τέλλον προετρέψατο ὁ Σόλων 31 
τὸν Κροῖσον εἴπας πολλά τε καὶ ὄλβια, ἐπειρώτα τίνα 
δεύτερον μετ᾽ ἐχεῖνον ἴδοι, δοκέων πάγχυ δευτερεῖα γῶν 
οἴσεσϑαι. ὃ δ᾽ εἶπε “Κλέοβέν τε καὶ Βίτωνα. τούτοισι 
γὰρ ἐοῦσε γένος “Ἀργείοισι βίος τε ἀρχέων ὑπῆν, καὶ πρὸς 

9 τούτῳ ῥώμη σώματος τοιήδε" ἀεϑλοφόροι τε ἀμφότεροι 
ὁμοίως ἦσαν, xol δὴ καὶ λέγεται ὅδε ὃ λόγος. ἐούσης 
ὁρτῆς τῇ Ἥρῃ τοῖσι ᾿4ργείοισε ἔδεε πάντως τὴν μητέρα 
αὐτῶν ζεύγει! κομισϑῆναι ἐς τὸ ἱρόν, οἱ δέ σφι βόες ἐκ 

9. εἵνεχεν seclusit St. | 10. γῆν πολλὴν CP: τὴν πολλὴν 4, τῆς 
πολλῆς Πὸ ἢ 19. τε τέχνα St. 
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τοῦ ἀγροῦ ov παρεγίνοντο iv dGop' ἐχκληιόμενοι δὲ τῇ 
ὥρῃ οἱ νεηνέαι ὑποδύντες αὐτοὶ ὑπὸ τὴν ζεύγλην εἷλκον 
τὴν ἅμαξαν, ἐπὶ τῆς ἁμάξης δέ σφι ὠχέετο ἡ μήτηρ᾽ 
σταδίους δὲ πέντε καὶ τεσσεράχοντα διακομίσαντες aní- 
xovro ἐς τὸ ἱρόν. ταῦτα δέ σφι ποιήσασι καὶ ὀφϑεῖσι 
ὑπὸ τῆς πανηγύριος τελευτὴ τοῦ βίου ἀρίστη ἐπεγένετο, 
᾿διέδεξέ τε ἐν τούτοισι ὃ ϑεὸς ὡς ἄμεινον εἴη ἀνθρώπῳ 
τεϑνάναι μᾶλλον ἢ ζώειν. “4γγεῖοι μὲν γὰρ περιστάντες 
ἐμακάριζον τῶν γνδηνεέων τὴν ῥώμην, αἱ δὲ Leysia, τὴν 
μητέρα αὑτῶν, οἵων τέχνων ἔἐχύρησε᾽ 17) δὲ μήξηρ σπεδρι- 
χαρὴς ἐοῦσα τῷ τε ἔργῳ καὶ τῇ φήμῃ, στᾶσα ἀντίον τοῦ 
ἀγάλματος εὔχετο Κλεόβι ve καὶ Βέετωνι τοῖσι ἑωυτῆς τέ- 
χγοῖσι, οἵ μὲν ἐξτίμησαν μεγάλως, τὴν ϑεὸν δοῦναι τὸ ἀν- 
ϑρώπῳ τυχεῖν ἄριστον ἐστί. μετὰ ταύτην δὲ τὴν εὐχὴν 
ὡς ἔϑυσαν τε καὶ εὐωχήϑησαν, κατακοιμηϑέντες ἐν αὐτῷ 
τῷ ἱρῷ οἱ νεηνίαι οὐκέτε ἀνέστησαν ἀλλ᾽ ἐν τέλεϊ τούτῳ 
ἔσχοντο. ᾿Αργεῖοι δὲ σφέων εἰχόνας ποιησάμενοι ἀνέϑεσαν 

82 ἐς Δελφοὺς ὡς ἀρέστων γενομένων." Σόλων μὲν δὴ εὑ- 
δαιμονίης δευτερεῖα ἔνεμε τούτοισι, Κροῖσος δὲ σπε ' 
εἶπε “ὦ ξεῖνε ᾿᾿ϑηναῖε, 7 δ᾽ ἡμετέρη εὐδαιμονέη οὕτω 
τοι ἀπέρριπται ἐς τὸ μηδὲν ὥστε οὐδὲ ἰδιωτέων ἀνδρῶν 
ἀξίους ἡμέας ἐποίησας; ὃ δὲ εἶπε “ὦ Κροῖσε, ἐπιστά- 
μενόν ue τὸ ϑεῖον πᾶν ἐὸν φϑονερόν τε καὶ ταραχῶδες 
ἐπειρωτᾷς ἀνϑρωπηίων πρηγμάτων πέρι. ἐν γὰρ τῷ μα- 
χρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν ἐστὶ ἰδεῖν τὰ μή τις ἐϑέλει, πολλὰ 
δὲ καὶ παϑεῖν. ἐς γὰρ ἑβδομήχοντα i ἔτεα οὖρον τῆς ζόης 

ἀνθρώπῳ προτίϑημι. οὗτοι ἐόντες ἐνιαυτοὶ ἑβδομήκοντα 
σεαρέχονται ἡμέρας διηκοσίας καὶ πεντακισχιλίας καὶ δισ- 
μυρίας, ἐμβολίμου μηνὸς μὴ γενομένου" εἰ δὲ δὴ ἐϑελήσει 
voUreQo» τῶν ἐτέων μηνὶ μακρότερον γένεσϑαι, ἵνα δὴ 
αἱ ὧραι συμβαίνωσι παραγινόμεναι ἐς τὸ δέον, μῆνες 
μὲν παρὰ τὰ ἑἕβδομήχοντα ἔτεα oi ἐμβόλιμοι γίνονται 
τριήχοντα πέντε, ἡμέραι δὲ ix τῶν μηνῶν τούτων χέλιαι 
πεντήκοντα. τουτέων τῶν ἁπασέων ἡμερέων τῶν ἐς τὰ 

9. ῥώμην 46: γνώμην 
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ἑβδομήκοντα ἔτεα, ἐουσέων πεντήκοντα xal διηκοσιέων 
καὶ ἑξακισχιλιέων καὶ δισμυριέων, d) ἑτέρη αὐτέων τῇ 
ἑτέρῃ ἡμέρῃ τὸ παράπαν οὐδὲν ὅμοιον προσάγει πρῆγμα. 
οὕτω ὧν Κροῖσε πᾶν ἐστὶ ἄνϑρωπος συμφορή. ἐμοὶ δὲ 
σὺ καὶ πλουτέειν μέγα φαένεαι καὶ βασιλεὺς πολλῶν εἶναι 
ἀνθρώπων" ἐκεῖνο δὲ τὸ εἴρεό με, οὔκω σε ἐγὼ λέγω, 
πρὲν τελευτήσαντα καλῶς τὸν αἰῶνα πύϑωμαι. οὐ γάρ 
τι ὃ μέγα πλούσιος μᾶλλον τοῦ ἐπ᾽ ἡμέρην ἔχοντος 
ὀλβιώτερος ἐστί, sl μή οἱ τύχη ἐπέσποιτο πάντα χαλὰ 

ι ἔχοντα εὖ τελευτῆσαι τὸν βέον. πολλοὶ μὲν γὰρ ζάπλουτοι 
ἀνθρώπων ἀνόλβιοι εἰσί, πολλοὶ δὲ uezolac ἔχοντες βίου 
evrvyésc. ὁ μὲν δὴ μέγα πλούσιος ἀνόλβιος δὲ δυοῖσι 
προέχϑι τοῦ εὑτυχέος μοῦνον, οὗτος δὲ τοῦ πλουσίου καὶ 
ἀνόλβου πολλοῖσι" ὃ μὲν ἐπιϑυμέην ἐχτελέσαι καὶ ἄτην 
μεγάλην ππροσπεσοῦσαν ἐνεῖκαι δυνατώτερος, ὃ δὲ τοῖσιδε 
προέχει ἐκείνου" ἄτην μὲν καὶ ἐπιϑυμέην οὐκ ὁμοίως δυ- 
γατὸς ἐκείνῳ ἐνεῖκαι, ταῦτα δὲ ἡ εὑτυχέη οἱ ἀπερύχει, 
ἄπηρος δὲ ἐστί, ἄνουσος, ἀπαϑὴς κακῶν, εὔπαις, εὐδιδής. 
εἰ δὲ πρὸς τούτοισι ἔτι τελευτήσει τὸν βίον εὖ, οὗτος 

23) ἐχεῖνος τὸν σὺ ζητέεις, ὃ ὄλβιος κεκλῆσθαι ἄξιος ἐστέ" 

πρὶν δ᾽ ἂν τελευτήσῃ, ἐπισχεῖν, μηδὲ καλέειν κω ὄλβιον 
ἀλλ᾽ εὐτυχέα. τὰ πᾶντα μέν vv» ταῦτα συλλαβεῖν ἄν- 
ϑρωπον ξόντα ἀδύνατον ἐστί, ὥσπερ χώρη οὐδεμία καταρ- 
χέει πάντα ἑωυτῇ παρέχουσα, ἀλλὰ ἄλλο μὲν ἔχει ἑτέρου 

Ὁ δὲ ἐπιδέεται" ἣ δὲ ἂν τὰ πλεῖστα ἔχῃ, αὕτη ἀρίστῃ. ὡς 
δὲ καὶ ἀνθρώπου σῶμα ἕν οὐδὲν αὕταρκες ἐστί" τὸ μὲν 
γὰρ ἔχει, ἄλλου δὲ ἐνδεές ἐστε ὃς δ᾽ ἂν αὐτῶν πλεῖστα 
ἔχων διατελέῃ καὶ ἔπειτα τελευτήσῃ εὐχαρίστως τὸν βίον, 
οὗτος παρ᾽ ἐμοὶ τὸ οὔνομα τοῦτο ὦ βασιλεῦ δίκαιος ἐστὶ 

ὃ φέρεσϑαι. σκοπέξειν δὲ χρὴ παντὸς χρήματος τὴν τελευ- 
τήν, κῇ ἀποβήσεται" πολλοῖσι γὰρ δὴ ὑποδέξας ὄλβον ὃ 
ϑεὸς προρρέζους ἀνέτρεψε." ταῦτα λέγων τῷ Κροίσῳ οὔ 38 
χως οὔτε ἐχαρίζετο, οὔτε λόγου μὲν ποιησάμενος οὐδενὸς 

e 
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ἀποπέμπεται, κάρτα δόξας ἀμαϑέα εἶναι, ὃς τὰ παρεόντα 
ἀγαϑὰ μετεὶς τὴν τελευτὴν πταντὸς χρήματος ὁρᾶν ἐκέλευε. 

ἹΜετὰ δὲ Σόλωνα οἰχόμενον ἔλαβε ἐκ ϑεοῦ νέμεσες 
μεγάλη Κροῖσον, ὡς εἰκάσαι, ὅτε ἐνόμισε ἑωυτὸν εἶναε 

3 , e 

ἀνθρώπων ἁπάντων ὁλβιώτατον. αὐτίκα δέ οἱ εὐδοντε 5 
ἐπέστη ὄνέιρος, ὅς οἱ τὴν ἀληϑείην ἔφαινε τῶν μελλόντων 
γενέσθαι κακῶν κατὰ τὸν παῖδα. σαν δὲ τῴ Κροίσῳ 
δύο παῖδες, τῶν οὕτερος μὲν διέφϑαρτο, ἦν γὰρ δὴ κωφός, 
ὃ δὲ ἕτερος τῶν ἡλίχων μακρῷ τὰ πάντα πρῶτος" οὔνομα 
δέ οἱ ἦν Ἄτυς. τοῦτον δὴ ὧν τὸν Ἄζτυν σημαίνει τῷ 
Κροίσῳ ὃ ὄνειρος, ὡς ἀπολέει μὲν αἰχμῇ σιδηρέῃ βληϑέντα. 
ὃ δ᾽ ἐπείτε ἐξηγέρϑη καὶ ἑωυτῷ λόγον ἔδωκε, καταρρω- 
δήσας τὸν ὄνειρον ἄγεται μὲν τῷ παιδὶ γυναῖκα, ἐωϑότα 
δὲ στρατηγέειν μὲν τῶν Αυδῶν οὐδαμῇ ἔτει imi τοιοῦτο 
πρῆγμα ἐξέτεεμτεε᾽ ἀκόντια δὲ καὶ δοράτια καὶ τὰ τοιαῦτα 
πάντα τοῖσι χρέωνται ἐς πόλεμον ἄνθρωστοι, ἐκ τῶν ἀ»ν- 

δρεώνων ἐκκομέσας ἐς τοὺς ϑαλάμους συνένησε, μή τί οἱ 
ϑῦ κρεμάμενον τῷ παιδὲ ἐμπέσῃ. ἔχοντος δέ οἱ ἔν χερσὶ τοῦ 

παιδὸς τὸν γάμον, ἀπικνέεται ἐς τὰς Σάρδις ἀνὴρ συμ- 
φορῇ ἐχόμενος καὶ οὐ καϑαρὸς χεῖρας, ἐὼν Φρὺξ μὲν γενεῇ, 
γένεος δὲ τοῦ βασιληέου. παρελθὼν δὲ οὗτος ἐς τὰ Κροέ- 
σου οἰκία κατὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρίους καϑαρσίου ἐδέετο 

κυρῆσαι, Κροῖσος δέ μὲν ἐχάϑηρε. ἔστι δὲ παραπελησίη 
ἡ κάϑαρσις τοῖσε «υδοῖσι καὶ τοῖσι “Ἕλλησι. ἐπείτε δὲ 
τὰ νομιζόμενα ἐποέησε ὃ Κροῖσος, ἐπυνθάνετο ὁχόϑεν τε 
xal τίς εἴη, λέγων τάδε" “᾿ὥνϑρωπε, τές τε ἐὼν καὶ κόϑεν 
τῆς Φρυγίης ἥκων ἐπίστιός μοι ἐγένεο; víva τε ἀνδρῶν ἢ 
γυναικῶν ἐφόνευσας; ὃ δὲ ἀμείβετο “ὦ βασιλεῦ, Γορδίεω 
μὲν τοῦ ΙΜίδεω εἰμὶ παῖς, ὀνομάζομαι δὲ Ἄδρηστος, φο- 
γεύσας δὲ ἀδελφεὸν ἐμεωυτοῦ ἀέκων πάρειμε ἐξεληλαμένος 
τε ὑπὸ τοῦ πατρὸς καὶ ἐστερημένος πάντων. Κροῖσος δέ 
μὲν ἀμείβετο τοῖσιδε “ἀνδρῶν τε φέλων τύγχάνεις ἔχγονος 
ἐὼν καὶ ἐλήλυϑας ἐς φίλους, ἔνϑα ἀμηχανήσεις χρήματος 
—— —— —— —— 
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οὐδενὸς μένων ἐν ἡμετέρου, συμφορήν ve ταύτην ὡς xov- 
φότατα φέρων κερδανέεις πλεῖστον. ὃ μὲν δὴ δίαιταν 
εἶχε ἔν Κροίσου. ἐν δὲ τῷ αὑτῷ χρόνῳ τούτῳ ἐν τῷ υ- 36 
σίῳ Ὀλύμπῳ ὑὸς χρῆμα γένεται μέγα" δρμώμενος δὲ οὗτος 
ix τοῦ ὄρεος τούτου τὰ τῶν voc» ἔργα διαφϑείρεσχε. 
πολλάχις δὲ oí Mvgol ἐπ᾽ αὐτὸν ἐξελθόντες ποιέεσκχον 
μὲν καχὸν οὐδέν, ἔπασχον δὲ πρὸς αὐτοῦ. τέλος δὲ ἀπε- 

xÓMEVOL. παρὰ τὸν Κροῖσον τῶν Mvoov ἄγγελοι ἔλεγον 
τάδε. “ὦ βασιλεῦ, ὑὸς χρῆμα μέγιστον ἀνεφάνη ἡμῖν ἐν 
τῇ χώρῃ, ὃς τὰ ἔργα διαφϑείρει. τοῦτον προϑυμεόμενοι 
ἑλεῖν ov δυνάμεϑα. νῦν ὧν προσδεόμεϑά ctv τὸν παῖδα 
καὶ λογάδας νεηνίας καὶ κύνας συμπέμψαι ἡμῖν, ὡς ἂν 
μὲν ἐξέλωμεν ἐκ τῆς χώρης." oi μὲν δὴ τούτων ἐδέοντο, 
Κροῖσος δὲ μνημονδύων τοῦ ὀνείρου τὰ ἔπεα ἔλεγέ σφι 

15 τάδε. “παιδὸς μὲν πέρι τοῦ ἐμοῦ μὴ μνησϑῆτε ἔτι" οὐ 
γὰρ ἂν ὑμῖν συμπέμψαιμι" νεόγαμός τε γὰρ ἐστὲ καὶ ταῦτά ". 
οἱ νῦν μέλει. «“υδῶν μέντοι λογάδας καὶ τὸ κυνηγέσιον 
πᾶν συμπέμψω, καὶ. διακελεύσομαι τοῖσι ἰοῦσι εἶναι ὡς 
προϑυμοτάτοισι συνεξελεῖν ὑμῖν τὸ ϑηρίον ἐκ τῆς χώρης." 

Ὁ ταῦτα ἀμείψατο" ̓ ἀποχρεωμένων δὲ τούτοισι τῶν Μυσῶν, 87 
ἐπεσέρχεται ὃ τοῦ Κροίσου παῖς ἀκηκοὼς τῶν ἐδέοντο οἱ 
Mvool. οὐ φαμένου δὲ τοῦ Κροίσου τόν γε παῖδά σφι 
συμπέμψειν, λέγει πρὸς αὐτὸν Ó »εηνέης τάδε. “ὦ ' τεάτερ, 
τὰ κάλλιστα πρότερον χοτὲ καὶ γενναιότατα ἡμῖν "v ἔς vs 

Ὁ πολέμους καὶ ἐς ἄγρας φοιτέοντας εὑδοχκιμέειν" νῦν δὲ 
ἀμφοτέρων με τούτων ἀποχληίσας ἔχεις, οὔτε τινὰ δειλίην 
uot παριδὼν οὔτε ἀϑυμέην. yo» ve τέοισέ ue χρὴ ὄμμασι 

ἔς τὲ ἀγορὴν καὶ ἐξ ἀγορῆς φοιτέοντα φαένεσϑαι; κοῖος 
μέν τις τοῖσι πολεήτῃσε δόξω εἶναι, κοῖος δέ τις τῇ νεο- 

3) γάμῳ γυναικέ; κοίῳ δὲ ἐκείνη δόξει ἀνδρὶ συνοικέειν; ; ἐμὲ 
ων σὺ ἢ μέτες ἰέναι ἐπὶ τὴν ϑήρην , ἢ λόγῳ ἀνάπεισον 
ὅχως uoi ἀμδένω ἐστὶ ταῦτα οὕτω ποιδόμενα:" ἀμείβεται 38 
Κροῖσος τοῖσιδε. “ὦ παῖ, οὔτε δειλίην οὔτε ἄλλο οὐδὲν 
ἄχαρι παριδών τοι ποιέω ταῦτα, ἀλλά μοι ὄψις ὀνείρου 

οι 
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iy τῷ ὕπνῳ ἐπιστᾶσα ἔφη σε ὀλεγοχρόνιον ἔσεσϑαι᾽ ὑπὸ 
γὰρ αἰχμῆς σιδηρέης ἀπολέεσθαι. πρὸς ὧν τὴν ὄψιν ταύ- 
την τόν τὲ γάμον τοι τοῦτον ἔσπευσα xal ἐπὶ τὰ παρα- 
λαμβανόμενα οὐκ ἀποπέμπω, φυλακὴν ἔχων, εἴ κως δυ- 
γαίμην ἐπὶ τῆς ἐμῆς σε ζόης διακλέψαι. εἷς γάρ μοι 
μοῦνος τυγχάνεις ἐῶν παῖς" τὸν γὰρ δὴ ἕτερον διδεῳφϑαρ- 

39 μένον τὴν ἀκοὴν οὐκ εἶναέ μοι λογίξομαι-" ἀμείβεται ὃ 
»εηνίης τοῖσιδε. “συγγνώμη μὲν ὦ πάτερ τοι, ἰδόντι γε 
ὄψιν τοιαύτην, περὶ ἐμὲ φυλακὴν ἔχειν" τὸ δὲ οὐ ua»- 
ϑάνεις ἀλλὰ λέληϑέ σε τὸ ὄνειρον, ἐμέ τοι δίκαιον ἐστὶ 
φράζειν. φής τοι τὸ ὄνειρον ὑπὸ αἰχμῆς σιδηρέης φάναι 
ἐμὲ τελευτήσειν" ὑὸς δὲ χοῖαι μὲν εἰσὶ χεῖρες, κοέη δὲ 
αἰχμὴ σιδηρέη τὴν σὺ φοβέαι; εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ ὀδόντος τοι 
εἶχες τελευτήσειν με, ἢ ἄλλου vEU ὅ τι τούτῳ ἔοικε, χρῆν 
δή σε ποιέειν τὰ «Πποιέεις᾽" vov δὲ ὑπὸ αἰχμῆς. ἐπεείτε (y 

400v πρὸς ἄνδρας ἡμῖν γένεται ἡ μάχη, μέτες ue. ἀμεί- 
βεται Κροῖσος ἡ “ὦ παῖ, ἔστι τῇ H6 νικᾷς γνώμην ἀποφαί- 
γων regi τοῦ ἐνυπνίου. ὡς ὧν νενικημένος ὑπὸ σέο με- 

41 ταγινώσκω, μετίημέ τε σὲ ἰέναι ἐπὶ τὴν ἄγρην. εἴπας 
δὲ ταῦτα ὃ Κροῖσος μεταπτέμσεδται τὸν Φρύγα ἼἽδρηστον, 
ἀπικομένῳ δέ οἱ λέγει τάδε. ““δρηστε, ἐγώ σε συμφορῇ 
πεπληγμένον ἀχάρι, τήν τοι οὐκ ὀνειδίζω, ἐκάϑηρα καὶ 
οἰκίοισι ὑποδεξάμενος i ἔχω, παρέχων πᾶσαν δαπάνην. yy 
ὧν (ὀφείλεις γὰρ ἐμοῦ προποιήσαντος χρηστὰ ἐς σὲ χρη- 
στοῖσί μὲ ἀμείβεσϑαι) φύλακα παιδός σε τοῦ iuov χρηέξζω 
γενέσϑαι ἐς ἄγρην ὁρμωμένου, μή τινες κατ᾽ ὅδδὸν κλῶπες 

κακοῦργοι ἐπὶ δηλήσι φανέωσι ὑμῖν. πρὸς δὲ τούτῳ καὶ 
σέ τοι χρεόν ἐ ἐστι ἰέναι ἔνϑα ἀπολαμπρυνέαι τοῖσι ἔργοισι" 
πατρώιόν τε γάρ τοι ἐστὶ καὶ προσέτε ῥώμη ὑπάρχει- 

42 ἀμείβεται ὃ Ἄδρηστος “ὦ βασιλεῦ, ἄλλως μὲν ἔγωγε ἂν 
ovx ἤια ἐς ἄεϑλον τοιόνδε᾽ οὔτε γὰρ συμφορῇ τοιῇδε 
κεχρημένον οἶκός ἐστι ig ὅμήλικας εὑ πρήσσοντας ἰέναι, 
οὔτε τὸ βούλεσθαι πάρα, πολλαχῇ ve ἂν ἶσχον ἐμεωυτόν. 
γῦν δέ, ἐπείτε σὺ σπεύδεις καὶ δεῖ. τοι χαρέζεσϑαι (ὀφεέλω 

21. χαχοῦργοι eicit Ed. Scheer 
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yag σὲ αμείβεσϑαι χρηστοῖσι), ποιέειν εἰμὶ ἕτοιμος ταῦτα, 
παῖδά τε σόν, τὸν διακελεύεαι φυλάσσειν, ἀπήμονα τοῦ 
φυλάσσοντος εἵνεκεν προσδόκα τοι ἀπονοστήσειν". τοιού- 48 
τοισι ἐπεξέτε οὗτος ἀμείψατο Κροῖσον, ἤισαν μετὰ ταῦτα 
ἐξηρτυμένοι λογάσι τε νεηνέῃσει καὶ κυσί. ἀπικόμενοι δὲ 
ἐς τὸν Ὄλυμπον τὸ ὅρος ἐζήτεον τὸ ϑηρίον, εὑρόντες δὲ 
xal περιστάντες αὐτὸ κύκλῳ ἐσηκόντιζον. ἔνϑα δὴ ὃ ξεῖ- 
γος, οὗτος δὴ ὃ χαϑαρϑεὶς τὸν φόνον, καλεόμενος δὲ 
“Αδρηστος, ἀκοντίζων τὸν v» τοῦ μὲν ἁμαρτάνει, τυγχάνει 
δὲ τοῦ Κροίσου παιδός. ὃ μὲν δὴ βληϑεὶς τῇ αἰχμῇ ἐξέ- 
πλησε τοῦ ὀνείρου τὴν φήμην, ἔϑεε δέ τις ἀγγελέων τῷ 
Κροίσῳ τὸ γεγονός, ἀπικόμενος δὲ ἐς τὰς Σάρδις τὴν τὸ 
μάχην καὶ τὸν τοῦ παιδὸς μόρον ἐσήμηνέ οἷ. ὃ δὲ Κροῖ- 44 
σος τῷ ϑανάτῳ τοῦ παιδὸς συντεξκαραγμένος μᾶλλόν τι 
ἐδεινολογέετο ὅτι μιν ἀπέχτεινε τὸν αὐτὸς φόνου ἐκάϑηρε᾽ 
περεημεχτέων δὲ τῇ συμφορῇ δεινῶς ἐκάλεε μὲν día κα- 
ϑάρσιον, μαρτυρόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ ξείνου πεπονθὼς εἴη, 
ἐκάλεε δὲ ἐπίστιόν τε καὶ ἑταιρήιον, τὸν αὑτὸν τοῦτον 
ὀνομάζων ϑεόν, τὸν μὲν ἐπίστιον καλέων, διότι δὴ οἰκίοισι 

3 ὑποδεξάμενος τὸν ξεῖνον φονέα τοῦ παιδὸς ἐλάνϑανε βό- 
σχων, τὸν δὲ ἑταιρήιον, ὡς φύλαχα συμπέμψας αὐτὸν 
εὑρήκοι πτολεμεώτατον. παρῆσαν δὲ μετὰ τοῦτο οἱ “υδοὶ 4 
φέροντες τὸν νεχρόν, ὄπισϑε δὲ εἵπετό οἱ ὃ φονεύς. στὰς 
δὲ οὗτος τιρὸ τοῦ vexgov παρεδίδου ἑωυτὸν Κροίσῳ προ- 

2 τείνων τὰς χεῖρας, ἐπικατασφάξαι μὲν κελεύων τῷ νεχρῷ: 

λέγων τήν τε προτέρην ἑωυτοῦ συμφορήν, καὶ ὡς ἐπ᾽ 
ἐκδίνῃ τὸν καϑήραντα ἀπολωλεκὼς εἴη, οὐδέ οἱ εἴη βιώ- 
σιμον. Κροῖσος δὲ τούτων ἀκούσας τόν ve “Ζδρηστον 
χατοιχτεξίρει, καίπερ ἐὼν iv κακῷ οἰκηέίῳ τοσούτῳ xal 

9 λέγει πρὸς αὐτόν “ἔχω ὦ ξεῖνε παρὰ σεῦ πᾶσαν τὴν δίκην, 

ἐπειδὴ σεωυτοῦ καταδικάζεις ϑάνατον. εἷς δὲ οὐ σύ μοι 
τοῦδε τοῦ κακοῦ αἴτιος, εἰ μὴ ὅσον ἀέκων ἐξεργάσαο, 
ἀλλὰ Ded» xo? τις, Og μοι καὶ πάλαι προεσήμαινε τὰ 
μέλλοντα ἔσεσθαι. Κροῖσος μέν νυν ἔϑαψε ὡς olxóg ἦν 

σι 

1 e 

μ- Qt 

28. axovo» 4C 



22 HPOAOTOY A 

τὸν ἑωυτοῦ παῖδα" Ἄδρηστος δὲ ὃ Γορδίεω τοῦ Mióso, 
οὗτος δὴ ὃ φονεὺς μὲν τοῦ ἑωυτοῦ ἀδελφεοῦ γενόμενος 
φονεὺς δὲ τοῦ καϑήραντος, ἐπείτε ἡσυχέη τῶν ἀνϑρώπων 
ἐγένετο περὶ τὸ σῆμα, συγγινωσκόμενος ἀνθρώπων εἶναι 
τῶν αὑτὸς ἤδεε βαρυσυμφορώτατος, ἐπικατασφάζει τῷ 5 
τύμβῳ ἑωυτόν. 

46: Κροῖσος δὲ ἐπὶ δύο ἔτεα ἐν πένϑεϊ μεγάλῳ κατῆστο 
τοῦ παιδὸς ἐστερημένος. μετὰ δὲ 7) στυάγεος τοῦ Κυα- 
ξάρεω ἡγεμονέη καταιρεϑεῖσα ὑπὸ Κύρου τοῦ Καμβύσεω 
καὶ τὰ τῶν Περσέων πρήγματα αὐξανόμενα πένϑεος μὲν 10 
Κροῖσον ἀπέπαυσε, ἐνέβησε δὲ ἐς φροντίδα, εἴ κως δύ-- 
γαιτο, πρὶν μεγάλους γενέσϑαι τοὺς Πέρσας, καταλαβεῖν 
αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν. μετὰ ὧν τὴν διάνοιαν 
ταύτην αὐτίκα ἀπεπειρᾶτο τῶν μαντηίων τῶν τε ἐν Ἕλλησι 
xal τοῦ ἐν “ιβύῃ, διαπέμψας ἄλλους ἄλλῃ, τοὺς μὲν ἐς 15 
“ελφοὺς ἰέναι, τοὺς δὲ ig "flag τὰς Φωκέων, τοὺς δὲ ἐς 
“ωδώνην" oi δὲ τινὲς ἐπέμποντο παρά τε ᾿μφιάρεων 
καὶ παρὰ Τροφώνιον, ot δὲ τῆς ιλησίης ἐς Βραγχίδας. 

ταῦτα μέν νυν τὰ Ἑλληνικὰ μαντήια ἐς τὰ ἀπέπεμψε μαν- 
τευσόμενος Κροῖσος" “ιβύης δὲ παρὰ “Ἄμμωνα ἀπέστελλε 20 
ἄλλους “χρησομένους. διέττεμττε δὲ πειρώμενος τῶν μαν- 

᾿ τηέων 0 τι φρονέοιεν, ὡς εἶ φρονέοντα τὴν ἀληϑείην δ8ὺὑ- 
ρεϑείη, ἐπείρηται σφέα δεύτερα πέμπων εἶ ἐπειχειρέοι ἔπε 

47 Πέρσας στρατεύεσϑαι. ἐντειλάμενος δὲ τοῖσι “υδοῖσι τάδε 
ἀττέπσεμτεβ ἐς τὴν διάτζεμραν τῶν χρηστηρίων, am ἧς ἂν 25 — 
ἡμέρης δὁρμηϑέωσι ἐκ Σαρδίων, ἀπὸ ταύτης ἡμερολογέον- 
τας τὸν λοιπὸν χρόνον ἑχατοστῇ ἡμέρῃ χρᾶσϑαι τοῖσι 
χρηστηρίοισι, ἐπειρωτῶώντας 0 vt ποιέων τυγχάνοι ὃ 4υ- 
δῶν βασιλεὺς Κροῖσος ὃ “λυάττεω" ἄσσα δ᾽ ἂν ἕκαστα 
τῶν χρηστηρίων ϑεσπίσῃ, συγγραψαμένους ἀναφέρειν παρ᾽ 
ἑωυτόν. ὅ τι μέν νυν τὰ λοιπὰ τῶν χρηστηρίων ἐϑέστεισε, 
ov λέγεται πρὸς οὐδαμῶν" ἐν δὲ Δελφοῖσι ὡς ἐσῆλϑον 
τάχιστα ἐς τὸ μέγαρον οἱ “υδοὶ χρησόμενοι τῷ Je καὶ 
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ἐπειρώτων τὸ ἐντεταλμένον, ἡ Πυϑίη iv ἑξαμέτρῳ τόνῳ 
λέγει ταδδε. 

οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τ᾽ ἀριϑμὸν καὶ μέτρα ϑαλάσσης, 
καὶ κωφοῦ συνίημι, καὶ ov φωνεῦντος ἀκούω. 

δ ὀδμή μ᾽ ἐς φρένας ἦλϑε κραταιρίνοιο χελώνης 
ἑψομένης ἐν χαλχῷ au! ἀρνείοισι κρέεσσεν, 
4 χαλκὸς μὲν ὑπέστρωται, χαλκὸν δ᾽ ἐπιέσται. 

ταῦτα οἱ “υδοὶ ϑεσπισάσης τῆς Πυϑίης συγγραψάμενοι 48 
οἴχοντο ἀπιόντες ἐς τὰς Σάρδις. ὡς δὲ xal ὥλλοι οἱ περι- 

10 πεμφϑέντες παρῆσαν φέροντες τοὺς χρησμούς, ἐνθαῦτα ὃ 
Κροῖσος ἕχαστα ἀναπεύσσων ἐπώρα τῶν συγγραμμάτων. 
τῶν μὲν δὴ οὐδὲν προσίετό μεν᾽ ὃ δὲ ὡς τὸ ix Δελφῶν 
ἤχουσε , αὐτέκα προσεύχετό τε καὶ προσεδέξατο , νομέσας 
μοῦνον εἶναι μαντήιον τὸ £y “ελφοῖσι, ὅτι oL ἐξευρήχεε 

15 τὰ αὐτὸς ἐποίησε. ἐπείτε γὰρ δὴ διόπεμψε παρὰ τὰ χρη- 
στήρια τοὺς ϑεοπρόπους, φυλάξας τὴν κυρίην τῶν ἡμερέων 
ἐμηχανᾶτο τοιάδε" ἐπινοήσας τὰ ἦν ἀμήχανον ἐξευρεῖν τε 
καὶ ἐπιφράσασϑαι, χελώνην καὶ ἄρνα κατακόψας ὅμοῦ 
ἦψε αὐτὸς ἐν λέβητι χαλκέῳ, χάλκεον ἐπέϑημα ἐτευϑείς. 

᾽ τὰ μὲν δὴ ἐκ Δελφῶν οὕτω τῷ Κροίσῳ ἐχρήσϑη᾽ κατὰ 49 
δὲ τὴν ᾿Αμφιάρεω τοῦ μαντηίου ὑπόκρισιν, ovx i ἔχω εἰσεεῖν 
0 TL τοῖσι “υδοῖσι $ ἔχρησε ποιήσασι σππδρὶ τὸ ἱρὸν τὰ »o- 
μιζόμενα (οὐ yàg ὧν οὐδὲ τοῦτο λέγεται), ἄλλο ye ἢ ὅτι 
καὶ τοῦτον ἐνόμισε μαντήιον ἁψευδὲς ἐχτῆσϑαι. 

25 ἹΜετὰ dà ταῦτα ϑυσίῃσι μεγάλῃσι τὸν ἐν Ζελφοῖσι ὅ0 
ϑεὸν iAaGxevo* χτήγξα ve γὰρ τὰ ϑύσιμα πάντα τρισχέλια 
ἔϑυσε, κλίνας «e ἐπιχρύσους καὶ ἐπαργύρους καὶ φιάλας 

χρυσέας καὶ εἵματα πορφύρεα καὶ κυιϑώνας, νήσας τευρὴν 
μεγάλην, κατέχκαιδ, ἐλπίζων τὸν ϑεὸν μᾶλλόν τι τούτοισι 

3) ἀναχτήσεσϑαι" «Ὀδοῖσι ve πᾶσι προεῖπε ϑύδιν πάντα 
τινὰ αὐτῶν τούτῳ O τι ἔχοι ἕκαστος. ὡς δὲ ἐκ τῆς ϑυ- 
σίης ἐγένετο, καταχεάμδνος χρυσὸν ἄπλετον ἡμιπλένθια 
ἐξ αὐτοῦ ἐξήλαυνε, ἐπὶ μὲν τὰ μακρότερα ποιέων ἕξαπά- 

11. ἐμηχανᾶτο 4C: ἐμηχανήσατο | 19. ἦψε G. Dindorf: ἥψεε s. 
ἔψεε ἢ 21. ἀπόχρισιν L || 28. εἵματα τε 8ι.} 81. τοῦτο 46 



24 | HPOAOTOY À 

λαιστα, ἐπὶ δὲ «à βραχύτερα τριπάλαιστα, ὕψος δὲ πα- 
λαιστιαῖα, ἀριϑμὸν δὲ ἑπτακαίδεκα καὶ ἑχατόν, καὶ τούτων 
ἀπέφϑου͵ χρυσοῦ τέσσερα, τρίτον ἡμιτάλαντον ἕκαστον 
ἕλκοντα, τὰ δὲ ἄλλα ἡμιπλέίνϑια λευκοῦ χρυσοῦ, σταϑμὸν 
διτάλαντα. ἐποιέετο δὲ καὶ λέοντος εἰκόνα χρυσοῦ ἀπέ- 
φϑου ἕλκουσαν σταϑμὸν τάλαντα δέκα. οὗτος ὃ λέων, 

. ἐπείτε κατεκαίετο ὃ ἐν Ζελφοῖσι νηός, κατέπεσε ἀπὸ τῶν 
ἡμιπλινϑίων (ἐπὶ γὰρ τούτοισι ἵδρυτο), καὶ νῦν κεῖται ἐν 

᾿ τῷ Κορινϑίων ϑησαυρῷ, ἕλκων σταϑμὸν ἕβδομον ἡμιτά- 
51 λαντον" ἀπετάκη γὰρ αὑτοῦ τέταρτον ἡμιτάλαντον. ἔπι- 

τελέσας δὲ ὃ Κροῖσος ταῦτα ἀπέπεμπε ἐς “ελφούς, καὶ 
τάδε ἄλλα ἅμα τοῖσι, χρητῆρας δύο μεγάϑεϊ μεγάλους, 
χρύσεον καὶ ἀργύρεον, τῶν ὃ μὲν χρύσεος ἔχειτο ἐπεὶ δεξιὰ 
ἐσιόντε ἐς τὸν νηόν, ὃ δὲ ἀργύρεος im^ ἀριστερά. μετε- 
χινήϑησαν δὲ καὶ οὗτοι ὑπὸ τὸν νηὸν χατακαέντα, καὶ ὃ 
μὲν χρύσεος χεῖται ἐν τῷ Κλαζομενέων ϑησαυρῷ, ἕλκων 
σταϑμὸν εἴνατον ἡμιτάλαντον καὶ ἔτι δυώδεκα μνέας, ὃ 
δὲ ἀργύρεος ἐπὶ τοῦ προνηίου τῆς γωνίης, χωρέων ἀμφο- 
ρέας ἑξακοσίους" ἐπικίρναται γὰρ ὑπὸ Δελφῶν ϑεοφανέ- 
οἱσι. φασὶ δέ μιν choi Θεοδώρου τοῦ Σαμέου ἔργον 
εἶναι, καὶ ἐγὼ δοκέω" ob γὰρ τὸ συντυχὸν φαίνεταί μοι 
ἔργον εἶναι. καὶ πέϑους τε ἀργυρέους τέσσερας ἀπέπεμψε, 

ἐν τῷ Κορινϑέων “ϑησαυρῷ ἑστᾶσι, xal περ ριρραντήρια. 
δύο ἀνέϑηκχε, χρύσεόν τε καὶ. ἀργύρεον, τῶν τῷ χρυσέῳ 
ἐπιγέγραπται “Τακεδαιμονίων φαμένων εἶνφι ἀνάϑημα, 
οὐκ ὀρθῶς λέγοντες" ἔστε γὰρ καὶ τοῦτο Κροίσου, ἐπέ- 
γραψε δὲ τῶν τις Δελφῶν ““αχεδαιμονίοισι βουλόμενος 
χαρίζεσϑαι, τοῦ ἐπιστάμενος τὸ οὔνομα οὐκ ἐπιμνήσομαι. 
ἀλλ᾽ ὃ μὲν παῖς, δι᾿ οὗ τῆς χειρὸς δέει τὸ ὕδωρ, “ακε- 
δαιμονέων ἐστί, οὐ μέντοι τῶν γε περιρραντηρίων οὐδέ- 
τερον. ἄλλα τε ἀναϑήματα οὐκ ἐπίσημα πολλὰ ἀπέπεμψε 
ἅμα τούτοισι ὃ Κροῖσος, καὶ χεύματα ἀργύρεα κυκλοτερέα, 
καὶ δὴ καὶ γυναικὸς εἴδωλον χρύσεον τρίπηχυ, τὸ “Ιελφοὶ 

.3. τρίτον ἡμιτάλαντον Pollux IX δ4, Valla εἰ FCMatthiae: τρέα 
ἡμιτάλαντα ἢ 12. ἅμα αὐτοῖσι ACPcorr. 
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τῆς ἀρτοχόπου τῆς Κροίσου εἰκόνα λέγουσι εἶναι. πρὸς 
δὲ καὶ τῆς δωυτοῦ γυναικὸς τὰ ἀπὸ τῆς δειρῆς ἀνέϑηχε 
ὃ Κροῖσος καὶ τὰς ζώνας. ταῦτα μὲν ἐς Δελφοὺς ἀτεέ- 82 

πεμψε, τῷ δὲ Αμφιάρεῳ, πυϑόμενος αὐτοῦ τήν τε ἀρετὴν 
6 καὶ τὴν πάϑην, ἀνέϑηκε σάχος τε χρύσεον πᾶν ὁμοίως καὶ 

αἰχμὴν στερεὴν πᾶσαν χρυσέην, τὸ ξυστὸν τῇσι λόγχῃσι 
ἐὸν ὁμοίως χρύσεον" τὰ ἔτι καὶ ἀμφότερα ἐς ἐμὲ ἣν κεί- 
μενα ἐν Θήβησε καὶ Θηβέων ἐν τῷ νηῷ τοῦ Ἰσμηνίου 
πόλλωνος. 

10 Τοῖσι δὲ ἄγειν μέλλουσι τῶν ““ὐδῶν ταῦτα τὰ δῶρα ὅ3 
ἐς τὰ ἱρὰ ἐνετέλλετο 0 Κροῖσος ἐπειρωτᾶν τὰ χρηστήρια 
el στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας Κροῖσος καὶ εἴ τινα στρατὸν 
ἀνδρῶν προσϑέοιτο φέλον. ὡς δὲ ἀπικόμενοι ἐς τὰ ἀπεε- 
πέμῳφϑησαν οἱ “υδοὶ ἀνέϑεσαν τὰ ἀναϑήματα, ἐχρέωντο 

15 τοῖσε χρηστηρίοισι λέγοντες “Κροῖσος ὃ «υδῶν τε καὶ 
ἄλλων ἐϑνέων βασιλεύς, νομίσας raós μαντήια εἶναι μοῦνα 
ἐν ἀνθρώποισι, ὑμῖν τε ἄξια δῶρα ἔδωκε τῶν ἐξευρημά- 
των, καὶ νῦν ὑμέας ἐπειρωτᾷ εἰ στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας 
xol εἴ τινα στρατὸν ἀνδρῶν προσϑέοιτο σύμμαχον. οἵ 

3 μὲν ταῦτα ἐπειρώτων, τῶν δὲ μαντηίων ἀμφοτέρων ἐς 
τὠυτὸ αἱ γνῶμαι συνέδραμον, προλέγουσαι Κροίσῳ, ἣν 
στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχήν μὲν καταλύσειν" 
τοὺς δὲ Ἑλλήνων δυνατωτάτους GvveflovAevóv οἱ ἐξευρόντα 

φέλους προσϑέσϑαι. ἐπείτε δὲ ἀνενειχϑέντα τὰ ϑεοπρό- 54 
25 πια ἔπύϑετο ὃ Κροῖσος, ὑπερήσϑη ve τοῖσι χρηστηρίοισε, 

πάγχυ τε ἐλπέσας καταλύσειν τὴν Κύρου βασιληέην, πέμ- 
vag αὗτις ἐς Πυϑὼ Δελφοὺς δωρέεται, πυϑόμενος αὑτῶν 

τὸ πλῆϑος, κατ᾽ ἄνδρα δύο στατῆρσι ἕχαστον χρυσοῦ. 
“ελφοὶ δὲ ἀνεὶ τούτων ἔδοσαν Κροίσῳ καὶ «υδοῖσι προ- 

30 μαντηέην καὶ ἀτελδέην καὶ προεδρέην, καὶ ἐξεῖναι τῷ βου- 
λομένῳ αὑτῶν γίνεσϑαι “Ιελφὸν ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. δωρη- 55 
σάμενος δὲ τοὺς Δελφοὺς ὁ Κροῖσος ἐχρηστηριάζετο τὸ 
τρέτον᾽ ἐπείτε γὰρ δὴ παρέλαβε τοῦ μαντηίου ἀληϑείην, 

8. Θηβέων Reiske: ϑηβαίων | 19. προσϑέηται H. Stephanus || 
22. χαταλύσειν b: καταλῦσαι 



26 |. HPOAOTOY A 

ἐνεφορέετο αὑτοῦ. ἐπειρώτα δὲ τάδε χρηστηριαζόμενος, 
εἴ οἱ πολυχρόνιος ἔσται 7) μουναρχίη. ἡ δὲ Πυϑίέη οἱ 
χρᾷ τάδε. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἡμέονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται, 
| xal τότε, “Τυδὲ ποδαβρέ, πολυψήφιδα παρ᾽ Ἕρμον 
φεύγειν μηδὲ μένειν μηδ᾽ αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι. 

Τούτοισι ἐλθοῦσι τοῖσι ἔπεσι ὃ Κροῖσος πολλὸν τι 
μάλιστα πάντων ἤσϑη, "ἐλπέζων ἡμίονον οὐδαμὰ vv 
ἀνδρὸς βασιλεύσειν Μήδων, οὐδ᾽ ὦν αὐτὸς οὐδὲ οἱ ἐξ 

αὐτοῦ παύσεσϑαι κοτὲ τῆς ἀρχῆς. μετὰ δὲ ταῦτα ἐφρόν- 
rie ἱστορέων τοὺς ay Ἑλλήνων δυνατωτάτους é ἐόντας πρου- 

χεήσαιτο φίλους, ἱστορέων δὲ ξύρισχε “αχεδαιμονίους καὶ 
᾿41ϑηναίους προέχοντας τοὺς μὲν τοῦ Δωρικοῦ γένεος τοὺς 
δὲ τοῦ Ἰωνικοῦ. ταῦτα γὰρ ἣν τὰ προκεχριμένα, ἐόντα 
τὸ ἀρχαῖον τὸ μὲν Πελασγικὸν τὸ δὲ “Ἑλληνικὸν ἔϑνος. 
καὶ τὸ μὲν οὐδαμῇ κω ἐξεχώρησε, τὸ δὲ πολυτελάνητον 
χάρτα. ἐπὶ μὲν γὰρ Ζ4ευκαλίωνος βασιλέος οἴκεε γῆν τὴν 
Φϑιῶτιν, ἐπὶ δὲ Φ“ώρου τοῦ Ἕλληνος τὴν ὑπὸ τὴν Ὄσσαν 
τε xoi τὸν ᾿Ολυμπον. χώρην ; καλεομένην δὲ Ἰστεαιώτεν" 
ix δὲ τῆς Ἱστιαιώτιδος ὡς ἐξανέστη ὑττὸ Καδμείων, OUX&E 

ἐν Πίνδῳ Moxeóvoy καλεόμενον" -ἐνϑεῦτεν δὲ αὑτις ἐς τὴν 

“ρυοπίδα μετέβη, καὶ ἐκ τῆς “ρυοπίδος οὕτω ἐς Πελο- 
57 πόννησον ἐλϑὸν Δωρικὸν ἐκλήϑη. ἥντινα δὲ γλῶσσαν 

tego» oL Πελασγοί, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν. εἰ δὲ χρεόν 
ἐστι τεχμαιρόμενον λέγειν τοῖσι νῦν ἔτι ἐοῦσι Πελασγῶν 
τῶν ὑπὲρ Τυρσηνῶν Κρηστῶνα πόλεν οἰχεόντων, oi ouov- 
go, κοτὲ σαν τοῖσι νῦν Ζωριεῦσι καλεομένοισι (οἴχεον 
δὲ τηνικαῦτα γῆν τὴν νῦν Θεσσαλιώτιν καλεομένην), καὶ 
τῶν Πλακίην τε καὶ Σκχυλάχην Πελασγῶν οἰκησάντων ἐν 
“Ἑλλησπόντῳ, oi σύνοικοι ἐγένοντο ᾿Αϑηναίοισι, χαὶ ὅσα 
ἄλλα Ilehaaytxà ἐόντα πολίσματα τὸ οὔνομα μετέβαλε" 
εἰ τούτοισι τεχμαιρόμενον δεῖ λέγειν, ἦσαν οἱ Πελασγοὶ 
βάρβαρον γλώσσαν ἱέντες. εἰ τοίνυν ἦν καὶ πᾶν τοιοῦτο 
τὸ Πελασγιχόν, τὸ Ἀττικὸν ἔϑνος ἐὸν Πελασγικὸν ἅμα 

14, ἔϑνεα, ἐόντα Dobree || 29. τῶν Dobree: τὴν 
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τῇ μεταβολῇ τῇ ἐς “Ἕλληνας καὶ τὴν γλῶσσαν μετέμαϑε. 
καὶ γὰρ δὴ οὔτε οἷ Κρηστωνιῆται οὐδαμοῖσι τῶν νῦν σφέας 
περιοικεόνετων εἰσὶ ὁμόγλωσσοι οὔτε οἱ Πλακιηνοί, σφίσι 
δὲ ὁμόγλωσσοι" δηλοῦσί τε ὅτι τὸν ἡνείκαντο.. γλώσσης 
χαραχτῆρα μεταβαίνοντες ἐς ταῦτα τὰ χωρία, τοῦτον ἔχουσι 
ἐν φυλακῇ. τὸ δὲ Ἑλληνικὸν γλώσσῃ μὲν ἐπεείτε ἐγένετο 58 
αἰεί κοτε τῇ αὐτῇ διαχρᾶται, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται εἶναι" 
ἀποσχεισϑὲν μέντοι ἀπὸ τοῦ Πελασγικοῦ ἐὸν ἀσϑενές, ἀπὸ 
σμιχροῦ τεοὸ τὴν ἀρχὴν δρμώμενον αὔξηται ἐς πλῆϑος τῶν 
ἐθνέων, Πελασγῶν μάλιστα προσκεχωρηκότων αὑτῷ καὶ 
ἄλλων ἐϑνέων βαρβάρων συχνῶν. πρόσϑε δὲ ὧν ἔμοιγε 
δοκέει οὐδὲ τὸ Πελασγικὸν ἔϑνος, ἐὸν βάρβαρον, οὐδαμὰ 
μεγάλως αὐξηϑῆγαι. 

Τούτων δὴ ὧν τῶν ἐϑνέων τὸ μὲν "Ἀττικὸν κατεχό- 59 
μενόν τὸ xal διεσπασμένον ἐπυνθάνετο ἃ Κροῖσος ὑπὸ 
Πεισιστράτου τοῦ Ἱπποχράτεος τοῦτον τὸν χρόνον τυραν- 
γεύοντος ““ϑηναίων. ᾿Ιπποχράτεϊ γὰρ ἐόντι ἰδιώτῃ καὶ 
ϑεωρέοντι τὰ ᾿Ολύμστια τέρας ἐγένετο μέγα" ϑύσαντος γὰρ 
αὑτοῦ τὰ ἱρὰ οἱ λέβητες ἐπεστεῶτες καὶ χρεῶν τε ἐόντες 
ἔμτελεοι καὶ ὕδατος ἄνευ πυρὸς ἔζεσαν καὶ ὑπερέβαλον. 
Χίλων δὲ ὃ ““ακεδαιμόνιος παρατυχὼν καὶ ϑεησάμενος 
τὸ τέρας συνεβούλευε ᾿πποκράτεϊ πρῶτα μὲν γυναῖκα μὴ 
ἄγεσϑαι τεχνοποιὸν ἐς τὰ οἰκία, εἰ δὲ τυγχάνει ἔχων, δεύ- 
τέρα τὴν γυναῖχα ἐχπέμπειν, xal εἴ τίς οἱ τυγχάνει ἐὼν 
παῖς, τοῦτον ἀπείστασϑαι. οὔκων ταῦτα παραινέσαντος 
Χίλωνος πείϑεσθαι 9éAsw τὸν Ἱπποκράτεα᾽ γενέσϑαι oi 
μετὰ ταῦτα τὸν Πεισίστρατον τοῦτον, ὃς στασιαζόντων 
τῶν παράλων καὶ τῶν ἐκ τοῦ πεδίου ᾿4“ϑηναίων, καὶ τῶν 
μὲν προεστεῶτος Μεγακλέος τοῦ “λχμέωνος, τῶν δὲ ix 
τοῦ πεδίου “υχούργου ᾿Τριστολαΐδεω, καταφρονήσας τὴν 
τυραννέδα ἤγειρε τρίτην στάσιν" συλλέξας δὲ στασιώτας 
καὶ τῷ λόγῳ τῶν ὑπερακρίων προστὰς μηχανᾶται τοιάδε. 
τρωματίσας ἑωυτόν v& καὶ ἡμιόνους ἤλασε ἐς τὴν ἀγορὴν 

/ 

10. Πελασγῶν St. cum H. Sauppe: πολλῶν || 11. πρόσϑε δὲ St.: 
πρὸς δὴ | ἔμοιγε Reiske: ἐμοί τε | 80. Μ“υχούργου τοῦ Scháfer 
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τὸ ζεῦγος ὡς ἐχπεφευγὼς vovg ἐχϑρούς, οἵ μὲν ἐλαύνοντα 

ἐς ἀγρὸν ἠἡϑέλησαν ἀπολέσαι δῆϑεν, ἐδέετό τε τοῦ δήμου 
φυλακῆς τινος πρὸς αὐτοῦ κυρῆσαι, πρότερον εὐδοκιμήσας 
ἐν τῇ πρὸς Μεγαρέας γενομένῃ σερατηγίῃ, Νίσαιαν τε 
ἑλὼν καὶ ἄλλα ἀποδεξάμενος μεγάλα ἔργα. ὃ δὲ δῆμος ὃ 
τῶν ᾿ϑηναίων ἐξαπατηϑεὶς ἔδωχέ oi τῶν ἀστῶν χατα- 
λέξας ἄνδρας τούτους οἱ δορυφόροι μὲν ovx ἐγένοντο Πει- 
σιστράτου, κορωῃνηφόροι δέ" ξύλων γὰρ κορύνας ἔχοντες 
εἵποντό οἱ ὄπισϑε. συνεπαναστάντες δὲ οὗτοι ἅμα Πει- 
σιστράτῳ ἔσχον τὴν ἀκρόπολιν. ἔνϑα δὴ ὃ Πεισίστρατος 10 
ἦρχε 41ϑηναίων, οὔτε τιμὰς τὰς ἐούσας συνταράξας οὔτε 

ϑέσμια μεταλλάξας, ἐπέ v& τοῖσι κατεστεῶσι ἔγεμε τὴν 
60 πόλιν κοσμέων καλῶς τε καὶ εὑ. μετὰ δὲ οὐ πολλὸν χρόνον 

τὠυτὸ φρονήσαντες οἵ τε τοῦ Μεγακλέος στασιῶται καὶ 
οἱ τοῦ “Τυκούργου ἐξελαύνουσί μεν. οὕτω μὲν Πεισίσερα- 15 
τος ἔσχε τὸ πρῶτον ᾿᾿ϑήνας, xal τὴν τυραννέδα οὔκω 
κάρτα ἐρριξωμένην ἢ ἔχων ἀπέβαλε. oi δὲ ἐξελάσαντες Πει- 
σίσερατον αὖτις ἐκ νέης in ἀλλήλοισι, ἐστασίασαν. περε- 
ἐλαυνόμενος δὲ τῇ στάσι 0 Μεγακλέης ἐπεχηρυκεύετο Πευ- 
σιστράτῳ, εἰ βούλοιτό οἱ τὴν ϑυγατέρα ἔχειν γυναῖχα ἐπὶ 20 
τῇ τυραννέδι. ἐνδεξαμένου δὲ τὸν λόγον καὶ ὁμολογήσαντος 
ἐπὶ τούτοισι Πεισισεράτου, μηχανῶνται δὴ ἐπὶ τῇ κατόδῳ 
πρῆγμα εὐηϑέστατον, ὡς ἐγὼ εὑρέσχω, μαχρῷ, ἐπεί γε 
ἀπεχκρέϑη ἐκ παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου ἔϑνεος τὸ Ἕλληνε- 
κὸν ἐὸν καὶ δεξιώτερον καὶ εὐηϑείης ἡλιϑίου ἀπηλλαγμέ- 25 
γον μᾶλλον, εἰ καὶ τότε γε οὗτοι ἐν ᾿4ϑηναίοισι τοῖσι 
σερώτοισι λεγομένοισι εἶναι Ἑλλήνων σοφίην “μηχανῶνται 
τοιάδε. ἐν τῷ δήμῳ τῷ Παιανιέι ἣν γυνὴ τῇ οὔνομα ἣν 
Φύη, μέγαϑος ἀπὸ τεσσέρων πηχέων ἀπολείπουσα τρεῖς 
δαχτύλους καὶ ἄλλως εὐειδής" ταύτην τὴν γυναῖκα σκευά-- 80 
σαντες σπανοπιλίῃ, ἐς agua ἐσβιβάσαντες καὶ προδέξαντες 
σχῆμα οἷόν τι ἔμελλε εὐτερετέσετατον φανέεσϑαι ἔχουσα, 

7. τούτους] τριηχοσίους Naber propter Polyaen. 1 21, 3 | 24. τοῦ 
βαρβάρου ἔϑνεος τὸ ἑλληνικὸν bd: τὸ βάρβαρον ἔϑνος vov A 
ληνιχοῦ 
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ἤλαυνον ig τὸ ἄστυ, προδρόμους κήρυκας προπέμψαντες" 
oi τὰ ἐντεταλμένα ἠγόρευον ἀπικόμενοι ἐς τὸ ἄστυ, λέ- 
yovrec τοιάδε᾽ “ὦ ᾿“41ϑηναῖοι, δέκεσϑε ἀγαϑῷ νόῳ Πει- 
σίσερατον, τὸν αὐτὴ 7] ᾿4ϑηναίη τιμήσασα ἀνϑρώπων 
μάλιστα κατάγει ἐς τὴν ἑωυτῆς ἀκρόπολιν." οἵ μὲν δὴ 
ταῦτα διαφοιτέοντες ἔλεγον" αὑτίκα δὲ ἔς ve τοὺς δήμους 

φάτις ἀπέκετο ὡς 41ϑηναίη Πεισίστρατον κατάγει, καὶ oi 
iy τῷ ἄστεϊ πειϑόμενοι τὴν γυναῖχα εἶναι αὐτὴν τὴν ϑεὸν. 
προσεύχοντό τε τὴν ἄνϑρωπον καὶ ἐδέκοντο Πεισίστρατον. 
ἀπολαβὼν δὲ τὴν τυραννέδα τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ὃ Πει-θ1 
σίστρατος κατὰ τὴν ὁμολογέην τὴν πρὸς εγακλέα γενο- 
μένην γαμέει τοῦ εγακλέος τὴν ϑυγατέρα. οἷα δὲ maí- 
δων τέ οἱ ὑπαρχόντων νδηνιέων καὶ λεγομένων ἐναγέων 
εἶναι τῶν “λχμεωνιδέων, οὐ βουλόμενός οἱ γενέσθαι ix 
τῆς νεογάμου γυναικὸς τέχνα ἐμίσγετό οἱ οὐ κατὰ νόμον. 
τὰ μέν vv» πρῶτα ἔχρυπτε ταῦτα ἡ γυνή, μετὰ δὲ εἴτε 
ἱστορεύσῃ εἴτε καὶ ov φράζει τῇ ἑωυτῆς μητρί, ἣ δὲ τῷ 
ἀνδρί. ὀργῇ δὲ ὡς εἶχε καταλλάσσετο τὴν ἔχϑρην τοῖσι 
στασιώτῃσι. μαϑὼν δὲ ὃ Πεισίστρατος τὰ ποιεύμενα ἐπ᾽ 
ἑωυτῷ ἀπαλλάσσετο ἐκ τῆς χώρης τὸ παράπαν, ἀπεκό- 
μενος δὲ ἐς Ἐρέτριαν ἐβουλεύετο ἅμα τοῖσι παισί. Ἱππέεω 
δὲ γνώμῃ νικήσαντος ἀναχτᾶσθϑαι ὀπίσω τὴν τυραννίδα, 
ἐνϑαῦτα ἤγειρον δωτένας ix τῶν πολίων αἵτινές σφι 
προαιδέοντό xov vt. πολλῶν δὲ μεγάλα παρασχόντων 
χρήματα, Θηβαῖοι ὑπερεβάλοντο τῇ δόσι τῶν χρημάτων. 
μετὰ δέ, οὐ πολλῷ λόγῳ εἰπεῖν, χρόνος διέφυ καὶ πάντα 
σφι ἐξήρτυτο ἐς τὴν κάτοδον" καὶ γὰρ "oyeiou μισϑωτοὶ 
ἀπέκοντο ἔκ Πελοποννήσου, καὶ Νάξιός σφι ἀνὴρ àmuiy- 
μένος ἐϑελοντής, τῷ οὔνομα ἣν “ύγδαμις, προϑυμίην 
πλείστην παρείχετο, κομέσας καὶ χρήματα καὶ ἄνδρας. ἐξ 62 
"Eoéroínc δὲ δρμηϑέντες διὰ ἑνδεκάτου ἔτεος ἀπίκοντο 
ὀπέσω, καὶ πρῶτον τῆς ᾿Αττικῆς ἴσχουσι MagaSova. ἐν 
δὲ τούτῳ τῷ χώρῳ σφε στρατοπεδευομένοισι οἵ ze ἔχ τοῦ 

7. οἱ addidit c? [ 8. πειϑόμενοι c*d: πυϑόμενοι | 19. ἀντιστασιώ- 
vgo. St. | 24. προηιδέατο P, προηδέατο ceteri 
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ἄστεος στασιῶται ἀπέκοντο ἄλλοι τε ix τῶν δήμων προσ- 
ἔρρεον, τοῖσι ἡ τυραννὶς πρὸ ἐλευϑερίης ἦ ud ἀσπαστότερον». 
οὗτοι μὲν δὴ συνηλίζοντο, ᾿ϑηναίων δὲ οἱ ἐκ τοῦ ἄστεος, 
ἕως μὲν Πεισίσερατος τὰ χρήματα ἤγειρε, καὶ μεταῦτις 
ὡς ἔσχε Παραϑῶνα, λόγον οὐδένα εἶχον" ἐπείτε δὲ ἐπεύ- 
ϑοντο ἐκ τοῦ Παραϑῶνος αὐτὸν πορεύεσϑαι ἐπὶ τὸ ἄσευ, 
οὕτω δὴ βοηϑέουσι in^ αὑτόν. καὶ οὗτοί τε πανστρατιῇ 
ἤεσαν ἐπὶ τοὺς κατιόντας, καὶ οἱ ἀμφὶ Πεισίστρατον, ὡς 

 ὅρμηϑέντες ἐκ ἸΠαραϑῶνος ἤισαν ἐπὶ τὸ ἄστυ, ἐς τὠυτὸ 
συνιόντες ἀπικνέονται ἐπὶ Παλληνίδος 41ϑηναίης ἱρόν, 
καὶ" ἀντέα ἔϑεντο τὰ ὅπλα. ἐνθαῦτα ϑείῃ mous χρεώ- 
μενος παρίσταται Πεισισεράτῳ 2dugilvrog ὃ Ἀκαρνὰν 
χρησμολόγος ἀνήρ, 0g οἱ προσιὼν χρᾷ ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ 
ταδε λέγων" 

ἔρριτσται δ᾽ ὃ βόλος, τὸ δὲ δέχτυον ἐχπεπέτασται, 
ϑύννοι δ᾽ οἰμήσουσι σεληναέης διὰ νυκτός. 

630 μὲν δή οἱ ἐνϑεάζων χρᾷ τάδε, Πεισίστρατος δὲ συλλα- 
βὼν τὸ χρηστήριον καὶ φὰς δέκεσϑαι τὸ χρησϑὲν ἐπτῆγε 
τὴν στρατιήν. ᾿4ϑηναῖοι δὲ οἱ ix τοῦ ἄστεος πρὸς ἄρυ- 
στον τετραμμένοι ἦσαν δὴ τηνικαῦτα, καὶ μετὰ τὸ ἄριστον 
μετεξέτεροι αὐτῶν oi μὲν πρὸς’ κύβους οἱ δὲ τερὸς ὕπενον. 

οἱ δὲ ἀμφὶ Πεισίστρατον ἐσπεσόντες τοὺς 43ϑηναίους τρά- 
πουσι. φευγόντων δὲ τούτων βουλὴν ἐνϑαῦτα σοφωτάτην 
Πεισίστρατος ἐπιτεχνᾶται, ὅκως μήτε ἁλισϑεῖεν ἔτι oi 
᾿Αϑηναῖοι διεσκεδασμένοι τε εἶεν" ἀναβιβάσας τοὺς παῖδας 
ἐπεὶ ἵππους προέπεμπε, οἱ δὲ καταλαμβάνοντες τοὺς φεύ- 
γοντας ἔλεγον τὰ ἐντεταλμένα ὑπὸ Πεισιστράτου, ϑαρσέεεν 

64 τε χελεύοντες καὶ ἀπιέναι ἕχαστον ἐπὶ τὰ ἑωυτοῦ. πέει- 
ϑομένων δὲ τῶν ᾿ϑηναίων, οὕτω δὴ Πεισίστρατος τὸ 
τρέτον σχὼν ϑήνας ἐρρέζωσε τὴν τυραννίδα ἐπικούροεσέ 
τε πολλοῖσι καὶ χρημάτων συνόδοισι, τῶν μὲν αὐτόϑεν 
τῶν δὲ ἀπὸ Στρυμόνος ποταμοῦ συνιόντων, ὁμήρους τὲ 
τῶν παραμεινάντων ϑηναίων xol μὴ αὐτίκα φυγόντων 
παῖδας λαβὼν καὶ καταστήσας ἐς Νάξον (χαὶ γὰρ ταύτην 

12. Ἀχαρνεὺς Valckenaer | 28. ἕχαστον P: ἕχαστος 

15 



΄ "n . t 

n "mask Cy VAI C Ard, 

ε 
' 

11. "eee D anc. «c 



. Δ , 

" T e n'en. 

t 

A 
.. ὦ -—. "m" 

πος RU Ue ven. τῷ ^w 

f 

ovo σ 



HPOAOTOY A 81 

ὃ Πεισίστρατος κατεστρέψατο πολέμῳ καὶ ἐττέτρεψιε .10γ- 
δάμι), πρός τε ἔτε τούτοισι τὴν νῆσον 4ῆλον χαϑήρας ἔκ 
τῶν λογέων, καϑήρας δὲ ὧδε" im^ ὅσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ 
εἶχε, ἐχ τούτου τοῦ χώρου παντὸς ἐξορύξας τοὺς νεχροὺς 
μετεφόρεε ἐς ἄλλον χῶρον τῆς 4ήλου. καὶ Πεισίστρατος 
μὲν ἐτυράννευε ᾿᾿Ιϑηνέων, “4ϑηναίων δὲ oi μὲν ἐν τῇ 
μάχῃ ἐπεπττώκεσαν, oi δὲ αὑτῶν μετ᾽ ᾿4λχμεωνιδέων i ἔφευ- 
γον ἐχ τῆς οἰκηέης. 

Τοὺς μέν vv» ᾿4ϑηναίους τοιαῦτα τὸν χρόνον τοῦτον 65 
10 ἐπυνθάνετο ὃ Κροῖσος κατέχοντα, τοὺς δὲ ““αχεδαιμονίους 

ἐχ χακῶν τε μεγάλων πεφευγότας καὶ ἐόντας ἤδη τῷ πο- 
λέμῳ κατυπερτέρους Τεγεητέων. ixi γὰρ ““έοντος βασι- 
λεύοντος καὶ Ηγησικλέος ἐν Σπάρτῃ τοὺς ἄλλους πολέ- 
μους εὐτυχέοντες οἱ “ακεδαιμόνιοι πρὸς Τεγεήτας μούνους 

15 τπεροσέπταιον. τὸ δὲ ἔτει πρότερον τούτων καὶ κακογνομώτα 
τοι ἦσαν σχεδὸν πάντων Ἑλλήνων κατά τε σφέας αὐτοὺς 
καὶ ξείνοισι ἀτερόσμεκτοι" μετέβαλον δὲ ὧδε ἐς εὐνομέην. 
“ΖΤυχούργου τῶν Σπαρτιητέων δοχέμου ἀνδρὸς ἐλϑόντος 
ἐς Ζελφοὺς ἐπὶ τὸ χρηστήριον, ὡς ἐσήιε ἐς τὸ μέγαρον, 

2 εὐθὺς ἡ Πυϑίη λέγει τάδε. 
ἥκεις ὦ “υκόοργε ἐμὸν ποτὶ πίονα νηόν 
Ζηνὶ φέλος καὶ πᾶσιν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσι. 
δίζω ἤ σε ϑεὸν μαντεύσομαι ἢ ἄνθρωπον. 
ἀλλ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον ϑεὸν ἔλπομαι, ὦ «υκόοργε. 

5 oi μὲν δή τινες πρὸς τούτοισι λέγουσι καὶ φράσαι αὐτῷ 
τὴν Πυϑίην τὸν νῦν κατεστεῶτα κόσμον Σπαρτιήτῃσι" 
ὡς δ᾽ αὐτοὶ “ακεδαιμόνεοε λέγουσι, «Τυκοῦργον ἐπιτρο- 
Ζεεύσαντα “εωβώτεω, ἀδελφιδέου μὲν ἑωυτοῦ βασιλεύοντος 
δὲ Σπαρτιητέων, ix Κρήτης ἀγαγέσϑαι ταῦτα. ὡς γὰρ 

30 ἐσχεετρόπεευσε τάχιστα, μετέστησε τὰ νόμιμα πάντα, καὶ 
ἐφύλαξε ταῦτα μὴ παραβαίνειν" μετὰ δὲ τὰ ἐς πόλεμον 
ἔχοντα, ἐγωμοτίας xa τριηκάδας καὶ συσσίτια, σερὸς T€ 

τούτοισι τοὺς ἐφόρους xal γέροντας ἔστησε .dvxovoyog. 

2. τε ϑομᾷίεγ: γε | 6. ᾿ϑηνέων Cobet: ἀϑηναίων || 1. 'cum 
Alemeonidis Valla: μετ᾽ ἀλχμεωνίδεω || 31. παραβαϊνεσϑαιῖ 
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660vro μὲν μεταβαλόντες εὐνομήϑησαν, τῷ δὲ “Ζ“υκούργῳ 
τελευτήσαντι ἱρὸν εἱσάμενοι σέβονται μεγάλως. οἷα δὲ ἔν 
τε χώρῃ ἀγαϑῇ καὶ πλήϑεϊ οὐκ ὀλίγων ἀνδρῶν, ἀνά τε 
ἔδραμον αὐτίκα καὶ εὐθηνήϑησαν, καὶ δή σφε οὐκέτι 
ἀπέχρα ἡσυχίην ἄγειν, ἀλλὰ καταφρονήσαντες ρχάδων 5 
χρέσσονες εἶναι ἐχρηστηριάζοντο ἐν Δελφοῖσι ἐπὶ πάσῃ 
τῇ «ρκάδων χώρῃ. ἡ δὲ Πυϑίη σφι χρᾷ τάδε. 

᾿Αρκαδίην μ᾽ αἰτεῖς" μέγα μ᾽ αἰτεῖς" οὔ τοι δώσω. 
πολλοὶ ἐν «Ιρκαδέῃ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν, 
οἵ σ᾽ ἀποκωλύσουσιν. ἐγὼ ὃδέ τοι οὔτε μεγαίρω" 10 
δώσω τοι Τεγέην ποσσίχροτον ὀρχήσασθαι 
καὶ καλὸν πεδέον σχοίνῳ διαμετρήσασϑαι. 

ταῦτα ὡς ἀπενειχϑέντα ἤκουσαν οἱ “ακεδαιμόνιοι, “ρκά- 
δων μὲν τῶν ἄλλων ἀπείχοντο, oi δὲ πέδας φερόμενοι 
ἐπὶ Τεγεήτας ἐστρατεύοντο, χρησμῷ κιβδήλῳ πέσυνοι, ὡς 15 
δὴ ἐξανδραποδιούμενοι τοὺς Τεγεήτας. ἑσσωθέντες δὲ τῇ 
συμβολῇ, ὅσοι αὐτῶν ἐζωγρήϑησαν, πέδας τε ἔχοντες τὰς 
ἐφέροντο αὑτοὶ καὶ σχοίνῳ διαμετρησάμενοι τὸ πεδίον τὸ 
Τεγεητέων ἔργαζοντο. αἱ δὲ πέδαι αὗται ἐν τῇσι ἐδε- 
δέατο ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν σόαι ἐν Τεγέῃ, περὶ τὸν νηὸν 90 
τῆς “λέης 41ϑηναίης κρεμάμεναι. 

* 67 Κατὰ uà» δὴ τὸν πρότερον πόλεμον συνεχέως alei 
. χαχῶς ἀέϑλεον πρὸς τοὺς Τεγεήτας, κατὰ δὲ τὸν κατὰ 

Κροῖσον χρόνον καὶ τὴν Αἀναξανδρίδεώ τε καὶ “Ἀρίστωνος 
βασιληίην ἐν “ακεδαίμονι ἤδη οἱ Σπαρτιῆται κατυττέρ-- 25 
vegoL τῷ πολέμῳ ἐγεγόνεσαν, τρόπῳ τοιῷδε γενόμενοι. 
ἐπεειδὴ αἰεὶ τῷ πολέμῳ ἑσσοῦντο ὑπὸ Τεγεητέων, πέμψαν- 
τὲς ϑεοπρόπους ἐς Δελφοὺς ἐπειρώτων τίνα ἂν ϑεῶν 

ἱλασάμενοι κατύπερϑε τῷ πολέμῳ Τεγεητέων γενοίατο. 
7 δὲ Πυϑίη σφι ἔχρησε τὰ Ὀρέστεω τοῦ L4youéuvovog 80 
ὀστέα ἐπαγαγομένους. ὡς δὲ ἀνευρεῖν ovx οἷοί τε ἐγί- 
γοντο τὴν ϑήχην vov Ορέστεω, ἔπεμπον αὖτις τὴν ἐς ϑεὸν 

ἐπειρησομένους τὸν χῶρον ἐν τῷ κέοιτο Ὀρέστης. εἰρω- 
τῶσι δὲ ταῦτα τοῖσι ϑεοτερόποισε λέγει ἡ Πυϑίη τάδε. 

32. τὴν ἐς] ἐς τὸν x 
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ἔστε τις ρκαδίης Τεγέη λευρῷ ivl χώρῳ, : 
ἔνϑ᾽ ἄνεμοι πγείουσι δύω κρατερῆς ox ἀνάγκης, 
κω τύπος ἀντέτυπος, καὶ πῆμ᾽ ἐπὶ πήματι κεῖται. 
ἔνϑ᾽ “4γαμεμνονίδην κατέχει φυσίζοος aia, | 
τὸν OU κομισσάμενος Τεγέης ἐπετάρροϑος ἔσσῃ. 

ὡς δὲ καὶ ταῦτα ἤκουσαν οἵ “Ἰακεδαιμόνιοι, ἀπεῖχον τῆς 
ἐξευρέσιος οὐδὲν ἔλασσον, πάντα διζήμενοι, ἐ ἐς οὗ δὴ “ίχης 
τῶν ἀγαϑοεργῶν καλεομένων Σπαρτιητέων ἀνεῦρε. oi δὲ 
ἀγαϑοεργοὶ εἰσὶ τῶν ἀστῶν, ἐξιόντες ἐκ τῶν ἱπιπέων αἰεὶ 
οἱ πρεσβύτατοι, πέντε ἔτεος ἑκάστου" τοὺς δεῖ τοῦτον τὸν 

ἐνιαυτόν, τὸν ἂν ἐξίωσε ἐκ τῶν ἱππέων, Σπαρτιητέων τῷ 
κοινῷ διαπεμπομένους μὴ ἐλινύειν ἄλλους ἄλλῃ. τούτων 
ὧν τῶν ἀνδρῶν “Ἵίχης ἀνεῦρε ἐν oe ἐν Τεγέῃ καὶ συντυχέῃ χρη- 
σάμενος καὶ σοφίῃ. ἐούσης γὰρ τοῦτον τὸν χρόνον ἐπιε- 
μεξίης πρὸς τοὺς Τεγεήτας, ἐλϑὼν ἐς χαλκήιον ἐθηεῖτο 
σίδηρον ἐξελαυνόμενον, καὶ iv ϑώματι ἣν ὁρέων τὸ ποιε- 
ὄμενον. μαϑὼν δέ μὲν ὃ χαλκεὺς ἀποθϑωμάζονεα εἶστε 
παυσάμενος τοῦ ἔργου “ἢ xov ἄν, ὦ ξεῖνε “άκων, εἴ περ 
εἶδες τό περ ἐγώ, κάρτα ἂν ἐθώμαζες, ὅχου νῦν οὕτω 
τυγχάνεις ϑώμα ποιεύμενος τὴν ἐργασίην τοῦ σιδήρου. 
ἐγὼ γὰρ ἐν τῇδε ϑέλων τῇ αὐλῇ φρέαρ ποιήσασϑαι, δρύσ- 
σων ἐπέτυχον σορῷ ἑπταπήχεϊ᾽ ὑπὸ δὲ ἀπιστίης μὴ μὲν 
γενέσϑαι μηδαμὰ μέζονας ἀνθρώπους τῶν νῦν ἄνοιξα αὖ- 
τὴν καὶ εἶδον τὸν νεχρὸν μήχεϊ ἴσον ἐόντα τῇ σορῷ᾽ με- 
τρήσας δὲ συνέχωσα ὀπίσω" 0 μὲν δή οἱ ἔλεγε τά περ 
ὁπώπεε, ὃ δὲ ἐννώσας τὰ λεγόμενα συνεβάλλετο τὸν 'Opé- 
Orta κατὰ τὸ ϑεοπρόπιον τοῦτον εἶναι, τῇδε συμβαλλό- 
M&vog* τοῦ χαλκέος δύο ὁρέων φύσας τοὺς ἀνέμους εὕρισκε 
ἐόντας, τὸν δὲ ἄχμονα καὶ τὴν σφῦραν τόν ve τὗπον καὶ 
τὸν ἀντίτυπον, τὸν δὲ ἐξελαυνόμενον σέδηρον τὸ πῆμα 
ἐπὶ πήματε κείμενον, κατὰ τοιόνδε τι εἰκάζων, ὡς ini 
κακῷ ἀνϑρώπου σίδηρος ἀνεύρηται. συμβαλόμενος δὲ 
ταῦτα καὶ ἀπελθὼν ἐς Σπάρτην ἔφραζε “Ταχκεδαιμονίοισε 
πᾶν τὸ πρῆγμα. οἱ δὲ ἐκ λόγου πλαστοῦ ἐπενείκαντές οἱ 

21. τῷ s: ἐν τῷ || 32. συμβαλόμενος Atc: συμβαλλόμενος 
Herodotus I. 
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αἰτίην ἐδίωξαν. ὃ δὲ ἀπικόμενος ἐς Τεγέην καὶ φράζων 
τὴν ἑωυτοῦ συμφορὴν πρὸς τὸν χαλχέα ἐμισϑοῦτο παρ᾽ 
ovx ἐχδιδόντος τὴν αὐλήν" χρόνῳ δὲ ὡς ἀνέγνωσε, ἔνοι- 
χκίσϑη, ἀνορύξας δὲ τὸν τάφον καὶ τὰ ὀστέα συλλέξας οἵ- 
χετο φέρων ἐς Σπάρτην. καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ χρόγου, 
ὅκως πειρῴατο ἀλλήλων, πολλῷ κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ 
ἐγένοντο οἱ "daxtÓciuóvtoi" ἤδη δέ σφι καὶ ἡ πολλὴ τῆς 
Πελοποννήσου ἦν κατεστραμμένη. 

Ταῦτα δὴ ὧν πάντα πυνϑανόμενος ὃ Κροῖσος ἔπτεμιπε 
ἐς Σπάρτην ἀγγέλους δῶρα τε φέροντας καὶ δεησομένους 

| συμμαχίης, ἐντειλάμενός τε τὰ λέγειν χρῆν. οἱ δὲ ἐλϑόντες 
ἔλεγον ' “ἔπεμψε ἡμέας Κροῖσος ὃ “υδῶν τε καὶ ἄλλων 

ἐϑνέων βασιλεύς, λέγων τάδε. ὦ “ακεδαιμόνιοι, x χρήσαν»- 
τος τοῦ ϑεοῦ τὸν Ἕλληνα φίλον προσϑέσϑαι, ὑμέας γὰρ 
πυνϑάνομαι προεστάναι τῆς Ἑλλάδος, ὑμέας ὦν κατὰ τὸ 
χρηστήριον προσχαλέομαι φίλος τε ϑέλων γενέσϑαι καὶ 
σύμμαχος ἄνευ τὲ δόλου καὶ ἀπάτης." Κροῖσος μὲν δὴ 
ταῦτα δι’ ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο, “Ζαχεδαιμόνιοι δὲ ἀκη- 
χούτες καὶ αὐτοὶ τὸ ϑεοπρόπιον τὸ Κροίσῳ γενόμενον. 
σϑησάν τὸ τῇ ἀπίέξι τῶν “Πυδῶν καὶ ἐποιήσαντο ὄρχια 
ξεινέης πέρε καὶ συμμαχίης" καὶ γὰρ τινὲς αὐτοὺς εὑερ- 
γεσίαι εἶχον ἐκ Κροίσου πρότερον ἔτι γεγονυῖαι. πέμψαν- 
veg γὰρ oí “ακεδαιμόνιοε ἐς Σάρδις χρυσὸν ὠνέοντο, ἐς 
ἄγαλμα: βουλόμενοι χρήσασϑαι τοῦτο τὸ νῦν τῆς ““ακωνε- 
χῆς ἐν Θόρνακι ἵδρυται “Ἵπόλλωνορ᾽ Κροῖσος δέ σφε ὠνεο- 

70 μένοισι ἔδωχε δωτίνην. τούτων τε ὧν εἵνεκεν ol “ακε- 
δαιμόνιοι τὴν συμμαχίην ἐδέξαντο, καὶ ὅτε ἐκ πάντων 
σφέας προκρίνας Ἕλληήνων αἱρέετο φίλους. καὶ τοῦτο μὲν 
αὐτοὶ ἦσαν ἕτοιμοι ἐπαγγείλαντι, τοῦτο δὲ ποιησάμενοι 
κρητῆρα χάλκεον ζῳδίων ve ἔξωϑεν πελήσαντες περὶ τὸ 
χεῖλος καὶ μεγαϑ εἴ τριηκοσίους ἀμφορέας χωρέοντα ἦγον, 
δῶρον βουλόμενοι ἀντιδοῦναι Κροίσῳ. οὗτος ὃ κρητὴρ 
οὐκ ἀπίκετο ἐς Σάρδις δι’ αἰτίας διφασίας λεγομένας 
τάσδε οἱ μὲν “ακχεδαιμόνιοι λέγουσι ὡς ἐπείτε ἀγόμενος 

16. προχαλέομαι Cobet 
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ἐς τὰς Σάρδις ὃ χρητὴρ ἐγίνδτο κατὰ τὴν Σαμίην, πυϑό- 
μδνοι. Σάμιοι ἀπελοίατο αὐτὸν νηυσὶ μακρῇσι ἐπιπλώ- 
σαντες" αὐτοὶ δὲ Σάμιοι λέγουσι ὡς ἐπείτε ὑστέρησαν ol 
ἄγοντες τῶν “ΤΠακεδαιμονέων τὸν κρητῆρα, ἐπυνθάνοντο δὲ 
Σάρδις τε καὶ Κροῖσον ἡλωκέναι, ἀπέδοντο τὸν κρητῆρα 
ἐν Σάμῳ ; ἰδιώτας δὲ ἄνδρας πριαμέγους ἀναϑεῖναί μὲν 
ἐς τὸ Ἥραιον. τάχα δὲ ἂν καὶ οἱ ἀποδόμενοι λέγοιεν 
ἀπικόμενοι ἐς Σπάρτην ὡς ἀπαιρεϑείησαν ὑπὸ Σαμίων. 
χατὰ μέν γυν τὸν χρητῆρα οὕτω ἔσχε. 

1 Κροῖσος δὲ ἁμαρτὼν τοῦ χρησμοῦ ἐποιέετο στρατηίην 71 
ἐς Καππαδοκίην, ἐλτείσας καταιρήσειν Κῦρόν ve καὶ τὴν 
Περσέων δύναμιν. παρασκευαζομένου δὲ Κροίσου. στρα- 
τεύεσϑαι ἐπὶ Πέρσας, τῶν τις “υδῶν νομιζόμενος καὶ 

πρόσϑε. εἶναι σοφός, ἀπὸ δὲ ταύτης τῆς γνώμης καὶ τὸ 
15 κάρτα οὔνομα ἐν “υδοῖσι ἔ ἔχων, συνεβούλευσε Κροίσῳ τάδε" 

οὔνομά οἱ ἦν Σάνδανις. “ὦ βασιλεῦ, ἐπ ἄνδρας τοιού- 
τους στρατεύδσϑαι παρασχευάζδβαι, οἱ σκυτίνας μὲν ἀνα- 

ξυρίδας σκυτίνην δὲ τὴν ἄλλην ἐσθῆτα φορέουσι, σιτέονται 
δὲ οὐκ ὅσα ἐϑέλουσι ἀλλ᾽ ὅσα ἔχουσι, χώρην ἔχοντες τρη- 

Ὁ χέαν. πρὸς δὲ οὐκ οἴνῳ διαχρέωνται ἀλλὰ ὑδροποτέουσι, 
ot σῦκα δὲ ἔχουσι τρώγειν, οὐκ ἄλλο ἀγαϑὸν οὐδέν. τοῦτο 
μὲν δή, si νικήσεις, τέ σφέας ἀπαιρήσεαι, τοῖσί γε μὴ 
ἔστι μηδέν; τοῦτο δέ, ἣν νικηϑῆς, μάϑε ὅσα ἀγαϑὰ ἀπο- 
βαλέξεις᾽ γευσάμενοι γὰρ τῶν ἡμετέρων ἀγαθῶν περιέξον-- 

δ cot οὐδὲ ἀτῥωστοὶ ἔσονται. ἐγὼ μέν νυν ϑεοῖσε ἔχω χάριν, 
oi ovx ἐπὶ νόον ποιέουσι Πέρσῃσι σερατεύεσϑαι ἐπὶ “υ- 
δούς." ταῦτα λέγων οὐκ ἔπειϑε τὸν Κροῖσον. Πέρσῃσι 
γάρ, πρὶν “υδοὺς καταστρέψασθαι, ἣν οὔτε ἁβρὸν οὔτε 
ἀγαϑὸν οὐδέν. 

30 Οἱ δὲ Καππαδόκαι ὑ ὑπὸ Ἑλλήνων Σ Σύριοι ὀνομάζονται" 72 
ἦσαν δὲ οἱ Σύριοι οὗτοι τὸ μὲν πρότερον ) Πέρσας ἄρξαι 
Μήδων κατήκοοι, τότε δὲ Κύρου. ὃ γὰρ ovgoc ἦν τῆς τε 
Μηδικῆς ἀρχῆς καὶ τῆς “υδικῆς ὁ Ἅλυς ποταμός, ὃς δέει 
ἐξ Mopneviov ὄρεος διὰ Κιλίκων, μετὰ δὲ ατιηνοὺς μὲν 

Qt 
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ἐν δεξιῇ ἔχει ῥέων, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου Φρύγας" παραμει- 
βόμενος δὲ τούτους καὶ δέων ἄνω πρὸς βορέην ἄνεμον 
ἔνϑεν μὲν Συρίους Καππαδόκας ἀπέργει, ἐξ εὐωνύμου δὲ 
Παφλαγόνας. οὕτω ὃ “Ἅδλυς ποταμὸς ἀποτάμνει σχεδὸν 
πάντα τῆς ““σίης τὰ κάτω ἐκ ϑαλάσσης τῆς ἀντίον Κύ- 
πρου ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον. ἔστι δὲ αὐχὴν οὗτος τῆς 
χώρης ταύτης ἁπάσης" μῆκος ὁδοῦ εὐζώνῳ ἀνδρὶ πέντε 

78 ἡμέραι ἀναισιμοῦγξαι. ἐστρατεύετο δὲ ὃ Κροῖσος ini τὴν 
Καππαδοκίην τῶνδε εἵνεκα, καὶ γῆς ἱμέρῳ προσχτήσασϑαι 
πρὸς τὴν ἑωυτοῦ μοῖραν βουλόμενος, καὶ μάλιστα τῷ χρη- 
στηρέῳ πίσυνος ἐὼν καὶ τέσασϑαι ϑέλων ὑπὲρ “4στυάγεος 
Κῦρον. I4ozvdyea γὰρ τὸν Κυαξάρεω, ἐόντα Κροίσου μὲν 
γαμβρὸν ἥήδων δὲ βασιλέα, Κῦρος ὃ Καμβύσεω κατα- 
στερεψάμενος εἶχε, γενόμενον γαμβρὸν Κροίσῳ ὧδε. Zxv- 
ϑέων τῶν νομάδων εἴλη ἀνδρῶν στασιάσασα ὑπεξῆλϑε ἐς 
γῆν τὴν Μηδικήν ἐτυράννευε δὲ τὸν χρόνον τοῦτον ἥήδων 
Κυαξάρης ὃ Φραόρτεω τοῦ 4]ηιόκεω, ὃς τοὺς Σχύϑας τού- 
τους τὸ μὲν πρῶτον πεδριξδῖτε8 εὺ ὡς ἐόντας ἱκέτας" ὥστε 

δὲ περὶ πεολλοῦ ποιεόμενος αὑτούς, παῖδάς σφι τπεαρέδωκε 
τὴν γλωσσᾶν ve ἐχμαϑεῖν καὶ τὴν τέχνην τῶν τόξων. χρό- 
vov δὲ γενομένου, καὶ alel φοιτεόντων τῶν Σχυϑέων ἐπ᾽ 
ἄγρην καὶ αἰεί τι φερόντων, καί κοτε συνήνεικε ἑλεῖν 
σφεας μηδέν" νοστήσαντας δὲ αὐτοὺς κεινῇσι χερσὶ ὁ Κυα- 
ξάρης (ἦν γάρ, ὡς διέδεξε, ὀργὴν ἄκρος) τρηχέως κάρτα 
7zt&gLé07t€ ἀεικδέῃ. οἱ δὲ ταῦτα πρὸς Κυαξάρεω παϑόντες, 
ὥστε ἀνάξια σφέων αὐτῶν πεπονθότες, ἐβούλευσαν τῶν 
παρὰ σφέσι διδασκομένων παίδων ἕνα καταχόψαι, σκευα- 
σαντες δὲ αὐτὸν ὥσπερ ἐώϑεσαν xoà τὰ ϑηρία σκχευάζειν, 
Κυαξάρῃ δοῦναι φέροντες ὡς ἄγρην δῆϑεν, δόντες δὲ τὴν 
ταχίστην κομίζεσθαι παρὰ “4λυάττεα τὸν Σαδυάττεω ἐς 
Σάρδις. ταῦτα xol ἐγένετο" xol γὰρ Κυαξάρης καὶ oi 
παρεόντες δαιτυμόνες τῶν κρδῶν τούτων ἔπάσαντο, καὶ 

οἱ Σχύϑαι ταῦτα ποιήσαντες “λυάττεω ἱχέται ἐγένοντο. 
4 μετὰ δὲ ταῦτα, ov γὰρ δὴ ὃ ᾿Αλυάττης ἐξεδέδου τοὺς 
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Σχύϑας ἐξαιτέοντι Κυαξάρῃ, πόλεμος τοῖσι “υδοῖσι καὶ 
τοῖσι Πήδοισι ἐγεγόνξε ἔπ ἔτεα “πέντε, ἐν τοῖσε πολλάχες 
μὲν οἱ Mot τοὺς “Τυδοὺς ἐνίκησαν, πολλάκις δὲ οἱ “υδοὶ 
τοὺς Πήδους, ἐν δὲ xal νυχτομαχέην τινὰ ἐποιήσαντο" 
διαφέρουσι δέ σφι ἐπὶ ἴσης τὸν πόλεμον τῷ ἕχτῳ ἔτεϊ 
συμβολῆς γενομένης συνήνεικε ὥστε τῆς μάχης συνεστεώ- 
σης τὴν ἡμέρην ἐξαπίνης γύχτα γενέσϑαι. τὴν δὲ μεταῖ- 
λαγὴν ταύτην τῆς ἡμέρης Θαλῆς ὁ Μιλήσιος τοῖσι Ἴωσι 
σεροηγόρευσε ἔσεσϑαι, οὖρον προϑέμενος ἐνιαυτὸν τοῦτον 
ἐν τῷ δὴ καὶ ἐγένετο ἡ μεταβολή. οἱ δὲ “τυδοί τε καὶ 
oí Μῆδοι ἐπείτε εἶδον psi ἀντὶ ἡμέρης γενομένην, τῆς 
μάχης τε ἐπαύσαντο καὶ μᾶλλόν τι ἔσπευσαν καὶ ἀμφό- 
τεροι εἰρήνην ἑωυτοῖσι γενέσϑαι. οἱ δὲ συμβιβάσαντες 
αὐτοὺς ἤσαν οἵδε, Συέγνεσίς τε Ó Κιλιξ καὶ ““αβύνητος 
Ó Βαβυλώνιος. οὗτοί σφι καὶ τὸ ὅρκιον οἱ σπεύσαντες 
γενέσθαι ἦσαν καὶ γάμων ἐπαλλαγὴν ἐποίησαν" ζ“λυάττεα 
γὰρ ἔγνωσαν δοῦναι τὴν ϑυγατέρα ““ρύηνιν στυάγεῖ τῷ 
Κυαξάρεω σπαιδέ" ἄνευ γὰρ ἀναγκαέης ἰσχυρῆς συμβάσιξς 
ἰσχυραὶ οὐκ ἐϑέλουσι συμμένειν. ὅρκια δὲ ποιέεται ταῦτα 
τὰ ἔϑνεα τά πέρ τὸ Ἕλληνες, καὶ πρὸς τούτοισι, ἐπεξὰν 
τοὺς βραχίονας ἐπιτάμωνται ἐς τὴν ὁμοχροέην, τὸ αἷμα 
ἀναλείχουσι ἀλλήλων. 

- 1 5 M , - , - 
Τοῦτον δὴ ὧν τὸν Ιστυάγξεα Κῦρος ἐόντα ἑωυτοῦ 75. 

μητροπάτορα καταστρεψάμενος ἔσχε δι᾽ αἰτίην τὴν ἐγὼ 
ἐν τοῖσι ὑπέσω λόγοισι, σημανέω" τὰ Κροῖσος ἐπιμεμφό- 

μενος τῷ Κύρῳ ἔς τε τὰ χρηστήρια ἔσεδμτσεδ εἶ στρατεύηται 
ἐπὶ Πέρσας, , xal δὴ καὶ ἀπικομέγνου χρησμοῦ κιβδήλου, 
ἐλπίσας πρὸς ἑωυτοῦ τὸν χρησμὸν εἶναι, ἐστρατεύετο ἐς 
τὴν Περσέων μοῖραν. ὡς δὲ ἀτείκετο ἐπὶ τὸν “Ἅλυν πο- 
ταμὸν ὁ Κροῖσος, τὸ ἐνθεῦτεν, ὡς μὲν ἐγὼ λέγω, κατὰ 
τὰς ἐούσας γεφύρας διεβίβασε τὸν στρατόν, ὡς δὲ ὁ πολλὸς 
λόγος Ἑλλήνων, Θαλῆς οἱ ὃ Μιλήσιος διεβίβασε. ἀπο- 
θέοντος γὰρ Κροίσου ὅκως oi διαβήσεται τὸν ποταμὸν ὃ 
στρατός (οὐ γὰρ δὴ εἶναί κω τοῦτον τὸν χρόνον τὰς γε- 

20. xata περῖ 
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φύρας ταύτας) λέγεται παρεόντα τὸν Θαλὴν ἐν τῷ στρα- 
τοπέδῳ ποιῆσαι αὐτῷ τὸν ποταμὸν ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς 
δέοντα τοῦ στρατοῦ καὶ ἐκ δεξιῆς δέδιν, ποιῆσαι δὲ ὧδε" 
ἄνωϑεν τοῦ στρατοπέδου ἀρξάμενον διώρυχα βαϑέαν ὁρύσ- 
σδεν, ἄγοντα μηνοδιδέα, ὅκως ἂν τὸ στρατόπεδον íógv- 
μένον κατὰ νώτου λάβοι, ταύτῃ κατὰ τὴν διώρυχα ἐκτρα- 
πόμενος ἐκ τῶν ἀρχαέων ῥεέϑρων, καὶ αὗτις παραμειβό- 
μδνος τὸ στρατότοδδον ἐς τὰ ἀρχαῖα ἐσβάλλοι" ὥσεε ἐπείτε 
καὶ ἐσχέσϑη τάχιστα ó ποταμός, ἀμφοτέρῃ διαβατὸς ἐγέ- 
vero. οἱ δὲ καὶ τὸ παράπαν λέγουσι καὶ τὸ ἀρχαῖον δέε- 

76390» ἀποξηρανϑῆναι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐ προσίεμαι" 
κῶς γὰρ ὑπέσω πορευόμενοι διέβησαν αὐτόν; Κροῖσος δὲ 
ἐπεδέτε διαβὰς σὺν τῷ στρατῷ ἀπέκετο τῆς Καππαδοχκίης 
ἐς τὴν Πτερέην καλεομένην (ἡ δὲ Πτερίη ἐστὶ τῆς χώρης 
ταύτης [τὸ] ἰσχυρότατον, κατὰ “Σινώπην πόλιν τὴν ἐν 
Εὐξείνῳ πόντῳ μάλιστα κῃ κειμένη), ἐνθαῦτα ἐστρατο- 
zt&0evevo φϑείρων τῶν Συρίων τοὺς κλήρους" καὶ εἷλε μὲν 

τῶν Πτεερίων τὴν πόλιν καὶ ἠνδραποδίσατο, εἶλε δὲ τὰς 
περιοικέδας αὐτῆς πάσας, Συρίους ve οὐδὲν ἐόντας αἰτίους 
ἀναστάτους ἐποίησε. Κῦρος δὲ ἀγεέρας τὸν ἑωυτοῦ στρα- 
τὸν καὶ παραλαβὼν τοὺς μεταξὺ οἰκέοντας πάντας ἡντιοῦτο 
Κροίσῳ. πρὶν δὲ ἐξελαύνειν ὃ ὁρμῆσαι τὸν στρατόν, πέμψας 
κήρυκας ἐς τοὺς Ἴωνας ἐπειρᾶτο σφέας ἀπὸ Κροίσου 

ἀπιστάναι. Ἴωνες μέν νυν οὐκ ἐπείϑοντο᾽ Κῦρος δὲ ὡς 
ἀπίκετο καὶ ἀντεστρατοπεδεύσατο Κροίσῳ, ἐνθαῦτα ἐν τῇ 
Πεερίῃ χώρῃ ἐπειρῶντο κατὰ τὸ ἰσχυρὸν ἀλλήλων. μάχης 
δὲ καρτερῆς γενομένης καὶ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν, 
τέλος οὐδέτεροι νικήσαντες διέστησαν νυκτὸς ἐπελϑούσης. 

71 καὶ τὰ μὲν στρατόπεδα ἀμφότερα οὕτω ἠγωνίσατο" Κροῖ- 

10 
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cog δὲ μεμφϑεὶς κατὰ τὸ πλῆϑος τὸ ἑωυτοῦ στράτευμα 90 
(ἦν γάρ oi ὃ συμβαλὼν στρατὸς πολλὸν ἐλάσσων ἢ ὃ 
Κύρου), τοῦτο μεμφϑείς, ὡς τῇ ὑστεραίῃ οὐκ ἐπειρᾶτο 
ἐπιὼν ὃ Κῦρος, ἀπήλαυνε ἐς τὰς Σάρδις, ἔν νόῳ ἔχων 
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παρακαλέσας μὲν Αἰγυπτίους κατὰ τὸ ὅρκιον (ἐποιήσατο 
γὰρ καὶ πρὸς Ἄμασιν βασιλδύοντα «Αἰγύπτου συμμαχέην 
πρότερον T) περ τιρὸς “Τακεδαιμονίους), μεταπεμψάμενος 
δὲ καὶ Βαβυλωνίους (καὶ γὰρ πρὸς τούτους αὐτῷ ἐπε- 
ποέητο συμμαχίη, ἐτυράννευξ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον τῶν 
Βαβυλωνέων “Ιαβυνητος), ἐπαγγείλας δὲ καὶ “ακεδαιμο- 
γίοισι “ταρεῖναι ἐς χρόνον ῥητόν, ἁλίσας τε δὴ τούτους 
καὶ τὴν ἑωυτοῦ συλλέξας σερατεὴν ἐνένωτο, τὸν χειμῶνα 
παρείς, ἅμα τῷ ἔαρε στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Πέρσας. καὶ 

10 ὃ μὲν ταῦτα φρονέων, ὡς ἀπίκετο ἐς τὰς Σάρδις, ἔπεμπε 
κήρυκας κατὰ τὰς συμμαχίας προερέοντας ἐς πέμπτον 
μῆνα συλλέγεσϑαι ἐς Σάρδις" τὸν δὲ παρεόντα καὶ μα- 
χεσάμενον στρατὸν Πέρσῃσι, ὃς ἣν αὑτοῦ ξδενικός, πάντα 

ἀπεεὶς διεσχέδασε, οὐδαμὰ ἐλπίσας μή κοτε ἄρα ἀγωνισά- 
15 μενος οὕτω παραπλησίως Κῦρος ἐλάσῃ imi Σάρδις. 

Ταῦτα ἐπειλεγομένῳ Κροίσῳ τὸ προάστϑιον πᾶν ὀφίων 8 
ἐνετελήσϑη" φανέντων δὲ αὑτῶν, οἱ ἵσσποι μετιέντες τὰς 
γομὰς νέμεσϑαι φοιτέοντες κατήσϑιον. ἰδόντι δὲ τοῦτο 

Κροίσῳ, ὥσπερ καὶ ἦν, ἔδοξε τέρας εἶναι" αὑτέκα δὲ 
20 ἔπεμτεξ ϑεοπρόπους ἐς τῶν ἐξηγητέων Τελμησσέων. ἀπιε- 

κομένοισι δὲ τοῖσε ϑεοπρόποισει καὶ μαϑοῦσε πρὸς Τελ- 
μησσέων τὸ ϑέλει σημαίνειν τὸ τέρας, οὐκ ἐξεγένετο 
Κροίσῳ ἀπαγγεῖλαι" πρὶν γὰρ ἢ πέσω σφέας ἀναπλῶσαι 
ἐς τὰς Σάρδις ἥλω ὃ Κροῖσος. Τελμησσέες μέντοι vade 

25 ἔγνωσαν, στρατὸν ἀλλόϑροον προσδόκιμον εἶναι Κροίσῳ 
ἐπὶ τὴν χώρην, ἀπικόμενον δὲ τοῦτον καταστρέψεσϑαι 
τοὺς ἐπιχωρίους, λέγοντες ὄφεν εἶναι γῆς παῖδα, ἵππον 
δὲ πολέμεόν τε καὶ ἐπήλυδα. Τελμησσέες μέν νυν ταῦτα 
ὑπεκρέναντο Κροίσῳ ἤδη ἡλωχότι, οὐδέν κω εἰδότες τῶν 

8) ἤν περὶ Σάρδις τε καὶ αὐτὸν Κροῖσον. Κῦρος δὲ αὐτίκα 79 
ἀπελαύνοντος Κροίσου μετὰ τὴν μάχην τὴν γενομένην ἐν 
τῇ Πεερίῃ, μαϑὼν ὡς ἀπελάσας μέλλοι Κροῖσος διασκε- 
δᾶν τὸν στρατόν, βουλευόμενος εὕρισκε πρῆγμά ol εἶναι 

Θι 
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ἐλαύγειν ὡς δύναιτο τάχιστα ἐπὶ τὰς Σάρδις, πρὶν ἢ τὸ 
δεύτερον ἁλισϑῆναι τῶν “υδῶν τὴν δύναμιν. ὡς δέ oi 
ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε κατὰ τάχος᾽ ἐλάσας γὰρ τὸν 

στρατὸν ἐς τὴν “Τυδίην αὑτὸς ἄγγελος Κροίσῳ ἐληλύϑεε. 
ἐνθαῦτα Κροῖσος ἐς. ἀπορίην πολλὴν ἀπιγμένος, ὥς oí 
παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ σρήγματα ἢ ὡς αὑτὸς κατεδόχεε, 
ὄμως τοὺς “Τυδοὺς ἐξῆγε ἐς μάχην. ἦν δὲ τοῦτον τὸν 
χρόνον ἔϑνος οὐδὲν ἐν τῇ "tolg οὔτε ἀνδρηιότερον. οὔτε 
ἀλκιμώτερον τοῦ “υδίου. ἡ δὲ uaym σφέων ην ἀπὶ ἵπε- 
πων, δόρατά τε ἐφόρεον μεγάλα, καὶ αὑτοὶ ἦσαν ἷπ- 

80 πεύεσϑαι ἀγαϑοί. ἐς τὸ πεδίον δὲ συνελθόντων τοῦτο 
τὸ πρὸ τοῦ ἄστεος ἐστὶ τοῦ Σαρδιηνοῦ, ἐὸν μέγα τε καὶ 
ψιλόν (διὰ δὲ αὑτοῦ ποταμοὶ δέοντες καὶ ἄλλοι καὶ Ὕλλος 
συρρηγνῦσε ἐς τὸν μέγιστον, καλεόμενον δὲ Ἕρμον, ὃς ἐξ 
ὄρεος ἱροῦ μητρὸς ΖΙινδυμήνης δέων ἐχδιδοῖ ἐς ϑάλασσαν 
κατὰ Φωχαίην πόλιν), ἐνθαῦτα ὃ Κῦρος ὡς εἶδε τοὺς 
“Ἰυδοὺς ἐς μάχην τασσομένους, καταρρωδήσας τὴν ἵσετεον 
ἐποίησε Ἅρπαγου ὑποϑεμένου ἀνδρὸς Μήδου τοιόνδε" 
ὅσαι τῷ στρατῷ τῷ ἑωυτοῦ εἵποντο σιτοφόροι τε καὶ 
σκευοφόροι κάμηλοι, ταύτας πάσας ἁλίσας καὶ ἀπελὼν 
à» » 3 3 3 «1 2 ς ud A 2 

τὰ ἀχϑεὰα ἄνδρας &m αὑτὰς ἀνέβησε ἱππάδα στολὴν ἐνε- 
σταλμένους, σκευάσας δὲ αὑτοὺς προσέταξε τῆς ἄλλης 
σερατιῆς προϊέναι πρὸς τὴν Κροίσου ἵσιπον, τῇ δὲ κα- 
ΒΝ [44 * M 3 »* j ^ 
μήλῳ ἕπεσϑαι τὸν πεζὸν στρατὸν ἐκέλευσε, ὄπισϑε δὲ τοῦ 
σεεζοῦ ἐπέταξε τὴν πᾶσαν ἵππον. ὡς δέ oí πάντες διε- 

τετξάχατο, παραΐένεσε τῶν μὲν ἄλλων “υδῶν μὴ φειδο- 
μένους κτείνειν πάντα τὸν ἐμποδὼν γινόμενον, Κροῖσον 
δὲ αὐτὸν μὴ κτείνειν, μηδὲ ἣν συλλαμβανόμενος ἀμύνηται. 

^ ; 2 ^^ 

ταῦτα μὲν παραένεσε, τὰς δὲ καμήλους trabe ἀντία τῆς 

ἵππου τῶνδε ciyexey" κάμηλον. ἕσεσεος φοβέεται, καὶ οὐκ 
ἀνέχεται οὔτε τὴν ἰδέην αὐτοῦ ὁρέων. οὔτε τὴν ὀδμὴν. 
ὀσφραινόμενος. αὐτοῦ δὴ ὧν τούτου εἵνεχεν ἐσεσόφιστο, 
ἵνα τῷ Κροίσῳ ἄχρηστον 7) τὸ ἱππικόν, τῷ δή τι καὶ 

ἐπεῖχε ἐλλάμψεσθαι ὃ Αυδός. ὡς δὲ καὶ συνήισαν ἐς τὴν 

21. ἐσταλμένους Schüfer | 24. ἐχέλευσε St.: ἐχέλευε 
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μάχην , ἐνθαῦτα ὡς ὠὦσφραντο τάχιστα τῶν χαμήλων οἵ 
ἵσισεοε καὶ εἶδον αὑτας, ὀπίσω ἀνέστρεφον, διέφϑαρτό t6 
τῷ Κροίσῳ 7 ἐλπές. οὐ μέντοι οἵ ye ̂ 1vóol τὸ ἐνϑεῦτεν 
δειλοὶ ἦσαν, ἀλλ᾽ ὡς ἔμαϑον τὸ γινόμενον, ἀποϑορόντες 

ὅ ἀπὸ τῶν ἵππων πεζοὶ τοῖσι Πέρσῃσι συνέβαλλον. χρόνῳ 
δὲ πεσόντων ἀμφοτέρων πολλῶν ἐτράποντο oi vol, 
κατειληϑέντοες δὲ ἐς τὸ τεῖχος ἐπολιορκχέοντο ὑπὸ τῶν 
"Περσέων. 

Τοῖσι μὲν δὴ κατεστήχεε πολιορκέη. Κροῖσος δὲ δο- 81 
10 κέων οἱ χρόνον ἐπὶ μακρὸν ἔσεσϑαι τὴν πολιορχέην Érceusce 

ἐκ τοῦ τείχεος ἄλλους ἀγγέλους ἐς τὰς συμμαχέας" οἱ μὲν 
γὰρ πρότεροι διεπέμποντο ἐς πεέμτστον μῆνα προδρέοντες 
συλλέγεσθαι ἐς Σάρδις, τούτους δὲ ἐξέπεμτεε τὴν ταχί- 
στην δέεσθαι βοηϑέειν ὡς πολιορκεομένου Κροίσου. ἔς 82 

15 τε δὴ ὦν τὰς ἄλλας Erreur συμμαχίας καὶ δὴ καὶ ἐς 
“Τακεδαίμονα. τοῖσι δὲ καὶ αὐτοῖσι τοῖσε Σπαρτιήτῃσι 
κατ᾽ αὑτὸν τοῦτον τὸν χρόνον συνεπετστώκεε ἔρις ἐοῦσα 
πρὸς ᾿Αργείους περὶ χώρου καλεομένου Θυρέης" τὰς γὰρ 
Θυρέας ταύτας ἐούσας τῆς ᾿Τργολίδος μοίρης ἀποταμό- 

20 μενοι ἔσχον οἱ «Ἰακεδαιμόνιοι. ἦν δὲ καὶ ἡ μέχρε Ma- 
λέων ἡ πρὸς ἑσπέρην ᾿Αργείων, ἢ ve ἐν τῇ ἠπείρῳ χώρη 
καὶ ? Κυϑηρίη νῆσος xol ai λοιπαὶ τῶν νήσων. βοη- 
ϑησάντων δὲ ᾿Αργείων τῇ σφετέρῃ ἁποταμνομένῃ, ἐνθαῦτα 
συνέβησαν ἐς λόγους συνελϑόντες ὥστε τριηκοσίους ἕκατέ- 

25 ρων μαχέσασϑαι, Óxóvegot δ᾽ ἂν περιγένωνται, τούτων 
εἶναι τὸν χῶρον" τὸ δὲ πλῆϑος τοῦ στρατοῦ ἀπαλλάσ- 
σεσϑαι ἕχάτερον ἐς τὴν ἑωυτοῦ μηδὲ mapauévew ἀγωνι- 
ζομένων, τῶνδε εἵνεκεν ἵνα μὴ παρεόντων τῶν στρατοπέ- 
δων ὁρῶντες οἱ ἕτεροι ἑσσουμένους τοὺς σφετέρους ἐπα- 

80 μύνοιεν. συγνϑέμενοι ταῦτα ἀπαλλάσσοντο, λογάδες δὲ 
ἑκατέρων ὑπτολειφϑέντες συνέβαλον. μαχομένων δὲ σφέων 
καὶ γινομένων ἰσοπαλέων ὑπελείποντο ἐξ ἀνδρῶν ἕξακο- 
σίων τρεῖς, “Ιργείων μὲν λκήνωρ ve καὶ Xooulog, “ακε- 

1, ὥσφροντο Krüger || 12. πρότεροι 81.: πρότερον || 21. ἔχα- 
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δαιμονίων δὲ ᾿Οϑρυάδης᾽ ὑπελείφϑησαν δὲ οὗτοι νυκτὸς 
ἐπελϑούσης. οἱ μὲν δὴ δύο τῶν ᾿Ιργείων ὡς νδνικηκότες 
ἔϑεον ἐς τὸ Ἄργος, ὃ δὲ τῶν ““ακεδαιμονέων ᾿Οϑρνάδης 
σχυλεύσας τοὺς ldoyelov νεκροὺς xol προσφορήσας τὰ 
ὅπλα πρὸς τὸ ἑωυτοῦ στρατόπεδον ἐν τῇ τάξι εἶχε ἑωυτόν. 
ἡμέρῃ δὲ δευτέρῃ παρῆσαν πυνϑανόμενοι ἀμφότεροι. τέως 
μὲν δὴ αὐτοὶ ἑχάτεροι ἔφασαν νικᾶν, λέγοντες oi μὲν ὡς 
ἑωυτῶν πλεῦνες περιγεγόνασι, oi δὲ τοὺς μὲν ἀποφαίνον- 
«sg πεφευγότας, τὸν δὲ σφέτερον παραμείναντα καὶ σχυ- 
λεύσαντα τοὺς ἐκείνων νδχρούς" τέλος δὲ ἐκ τῆς ἔρεδος 

συμπεσόντες ἐμάχοντο, πεσόντων δὲ καὶ ἀμφοτέρων ποῖ- 
λῶν ἐνίκων “Τακεδαιμόνιοι. ᾿Αργεῖοι μέν νυν ἀπὸ τούτου 
τοῦ χρόνου καταχϑιράμενοι τὰς κεφαλᾶς, πρότερον ἐπά- 
yayxeg κομῶντες, ἐποιήσαντο νόμον τὲ xol κατάρην μὴ 
πρότερον ϑρέψειν κόμην ᾿Αργείων μηδένα, μηδὲ τὰς yv- 
ναῖχάς σφι χρυσοφορήσειν, πρὶν Θυρέας ἀνασώσω»ται. 
“Μακεδαιμόνιοι δὲ τὰ ἐναντέα τούτων ἔϑεντο νόμον᾽ οὐ 
γὰρ κομῶντες πρὸ τούτου ἀπὸ τούτου κομᾶν. τὸν δὲ ἕνα 
λέγουσι τὸν περιλειφϑέντα τῶν τριηκοσίων ᾿Οϑρυάδην, 
αἰσχυνόμενον ἀπονοστέειν. ἐς Σπάρτην τῶν οἱ συλλοχυ- 
τέων διεφϑαρμένων, αὐτοῦ μὲν iv τῇσε Θυρέῃσι κατα- ἡ 
χρήσασϑαι ἑωυτόν. 

83 Τοιούτων δὲ τοῖσι Σπαρτιήτῃσι ἐνεστεώτων πρηγμά- 
φων ἧκε 0 Σαρδιηνὸς κῆρυξ δεόμενος Κροίσῳ βοηϑέειν 
πολεορχεομένῳ. — oi δὲ ὅμως, ἐπείτε ἐπύϑοντο τοῦ κήρυκος, 
ὁρμέατο βοηϑέειν. καί σφι ἤδη παρεσκευασμένοισι καὶ 
γεῶν ἐουσέων ἑτοίμων ἦλϑε ἄλλη ἀγγελίη, ὡς ἡλώχοι τὸ 

84 τεῖχος τῶν «Ἰυδῶν καὶ ἔχοιτο Κροῖσος ζωγρηϑείς. οὕτω 

δὴ οὗτος μὲν συμφορὴν ποιησάμενοι μεγάλην ἐπέπαυντο, 
Σάρδιες δὲ ἥλωσαν ὧδε. ἐπειδὴ τεσσερεσκαιδεκάτη ἐγέ- 
γετὸ ἡμέρη πολιορκεομένῳ Κροίσῳ, Κῦρος τῇ στρατιῇ τῇ 
ἑωυτοῦ διαπέμψας ἱππέας προεῖπε τῷ πρώτῳ ἐπιβάντε 
φτοῦ τείχεος δῶρα δώσειν. μετὰ δὲ τοῦτο πιδιρησαμένης 
τῆς στρατιῆς ὡς οὐ προεχώρεε, ἐνθαῦτα τῶν ἄλλων πε- 
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παυμένων ἁνὴρ Mágdog ἐπειρᾶτο προσβαίνων, τῷ οὔνομα 
ἦν Ὑροιάδης, κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος τῇ οὐδεὶς ἐτέ- 
TOXTO φύλακος" οὐ γὰρ ἡν δεινὸν κατὰ τοῦτο μὴ ἁλῷ 
χοτέ. ἀπότομός τε γὰρ ἐστὶ ταύτῃ ἡ ἀκχρόπολες καὶ 
ἄμαχος" τῇ οὐδὲ Mags ὃ πρότερον βασιλεὺς Σαρδίων 
μούνῃ ov περιήνεικε τὸν λέοντα τόν οἱ ἡ παλλακὴ ἔτεχε, 
Τελμησσέων δικασάντων ὡς περιενξιχϑέντος τοῦ λέοντος 

τὸ τεῖχος ἔσονται Σάρδιες ἀνάλωτοι. ó δὲ Πήλης κατὰ 
τὸ ἄλλο τεῖχος περεεγδέχας, τῇ ἦν ἐπίμαχον [τὸ χωρίον] 

10 τῆς ἀχροπόλιος, κατηλόγησε τοῦτο ὡς ἐὸν ἄμαχόν τε καὶ 
ἀπότομον" ἔστι δὲ πρὸς τοῦ Τμώλου τετραμμένον τῆς 
πόλιος. ὃ ὧν δὴ Ὑροιάδης οὗτος Ó ἹΜάρδος ἰδὼν τῇ περο- 
τεραέῃ τῶν τινα “υδῶν κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος κα- 
ταβάντα ἐπὶ κυνέην ἄνωθεν κατακυλισϑεῖσαν καὶ ἀνελό- 

1 μενον, ἐφράσϑη καὶ ἐς ϑυμὸν ἐβάλετο" τότε δὲ δὴ αὐτός 
τε ἀναβεβήκξε καὶ κατ᾽ αὐτὸν ἄλλοι Περσέων ἀνέβαινον" 
προσβάντων δὲ συχνῶν οὕτω δὴ Σάρδιές τε ἡλώκεσαν καὶ 
πᾶν τὸ ἄστυ ἐπορϑέετο. | 

Κατ᾽ αὐτὸν δὲ Κροῖσον τάδε ἐγίνετο. ἣν oi παῖς, 85 
Ὁ τοῦ καὶ πρότερον ἐπεμνήσϑην, τὰ μὲν ἄλλα ἐπιδικής, ἄφω- 

γος δέ. ἐν τῇ ὧν παρελϑούσῃ δὐεστοῖ ὃ Κροῖσος τὸ πᾶν 
ἐς αὑτὸν ἐπεποιήκεε, ἄλλα τε ἐπιφραζόμενος, καὶ δὴ καὶ 
ἐς Φελφοὺς περὶ αὑτοῦ ἐπεπόμφεε χρησομένους. *j δὲ 
Πυϑέη οἱ εἶπε τάδε. 

5 «“Ζυδὲ γένος, πτολλῶν βασιλεῦ, μέγα vire Κροῖσε, 
μὴ βούλου πολύευχκτογ. ἰὴν ἀνὰ δώματ᾽ ἀκούειν 
σεαιδὸς φϑεγγομένου. τὸ δέ σοι πολὺ λώιον ἀμφές 
ἔμμεναι" αὐδῆήσδι γὰρ ἐν ἤματε πρῶτον ἀνόλβῳ. 

ἁλισχομένου δὴ τοῦ τείχεος, ἤιε γὰρ τῶν τις Περσέων 
W ἀλλογνώσας Κροῖσον ὡς ἀποχτενέων, Κροῖσος μέν νυν 

ὁρέων ἐπιόντα ὑπὸ τῆς παρεούσης συμφορῆς παρημελήκεε, 
οὐδέ τέ οἱ διέφερε πεληγέντι ἀποθανεῖν" ὃ δὲ παῖς οὗτος 
ὁ ἄφωνος ὡς εἶδε ἐπιόντα τὸν Πέρσην, ὑπὸ δέους τε καὶ 

en 
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xaxov ἔρρηξε φωνήν, εἶπε δὲ “᾿ὥνϑρωπε, μὴ κτεῖνε Kooi- 
σον. οὗτος μὲν δὴ τοῦτο πρῶτον ἐφϑέγξατο, μετὰ δὲ 

86 τοῦτο ἤδη ἐφώνεε τὸν πάντα χρόνον τῆς ζόης. οἱ δὲ 
Πέρσαι τάς τε δὴ Σάρδις ἔσχον καὶ αὐτὸν Κροῖσον ἐξζώ- 
γρησαν, ἄρξαντα ἔτεα τεσσερεσκαίδεκα καὶ τεσσερεσκαέ- 
δεκα ἡμέρας πολιορκηϑέντα, χατὰ τὸ χρηστήριόν τὸ κατα- 
παύσαντα τὴν ἑωυτοῦ μεγάλην ἀρχήν. λαβόντες δὲ αὐτὸν 
oí Πέρσαι ἤγαγον παρὰ Κῦρον. ὃ δὲ συννήσας πυρὴν 
μεγάλην ἀνεβίβασε im! αὐτὴν τὸν Κροῖσόν τε ἐν πέδησε 
δεδεμένον καὶ δὶς ἑπτὰ «υδῶν παρ᾽ αὑτὸν παῖδας, ἐν 
γόῳ ἔχων εἴτε δὴ ἀκροϑίγια ταῦτα καταγιεῖν ϑεῶν ὅτεῳ 
δή, εἴτε καὶ εὐχὴν ἐπιτελέσαι ϑέλων, εἴτε καὶ πυϑόμενος 
τὸν Κροῖσον εἶναι ϑεοσεβέα τοῦδε εἵνεκεν ἀνεβίβασε ἐπὶ 
τὴν πυρήν, βουλόμενος εἰδέναι εἴ τίς μὲν δαιμόνων δύσεται 
τοῦ μὴ ζώντα χατακαυϑῆναι. τὸν μὲν δὴ ποιέειν ταῦτα" 
τῷ δὲ Κροίσῳ ἑστεῶτι ἐπὶ τῆς πυρῆς ἐσελθεῖν, καίπτδρ 
ἐν καχῷ ἐόντε τοσούτῳ, τὸ τοῦ Σόλωνος ὡς οἱ εἴη σὺν 
Seg εἰρημένον, τὸ μηδένα εἶναι τῶν ζωόντων ὄλβιον. ὡς 
δὲ ἄρα μὲν προσστῆναι τοῦτο, ἀνενεικάμενόν τε καὶ ἀνα- 
στενάξαντα ἐκ πολλῆς ἡσυχίης ἐς τρὶς ὀνομάσαι “Σόλων. 
καὶ τὸν Κῦρον ἀχούσαντα κελεῦσαι τοὺς ἑρμηνέας ἔπει- 
ρέσϑαι τὸν Κροῖσον τίνα τοῦτον ἐπικαλέοιτο, καὶ τοὺς 
προσελϑόντας ἐπειρωτᾶν" Κροῖσον δὲ τέως μὲν σιγὴν ἔχειν 
εἰρωτώμενον, μετὰ δὲ ὡς ἠναγκάζετο, εἰπεῖν “τὸν ἂν ἐγὼ 
πᾶσι τυράννοισι προετίμησα μεγάλων χρημάτων ἐς λόγους 
ἐλϑεῖν" ὡς δέ σφι ἄσημα ἔφραζε, πάλιν ἐπειρώτων τὰ 
λεγόμενα. λιπαρεόντων δὲ αὐτῶν καὶ ὄχλον παρεχόντων, 
ἔλεγε δὴ ὡς ἤλϑε ἀῤχὴν ὃ Σόλων ἐὼν ᾿4ϑηναῖος, καὶ 
ϑεησάμενος πάντα τὸν ἑωυτοῦ ὄλβον ἀποφλαυρίσειε οἷα 
δὴ εἴπας, ὥς τε αὐτῷ πάντα ἀποβεβήκοι τῇ περ ἐκεῖνος 
εἶπε, οὐδέν τι μᾶλλον ἐς ἑωυτὸν λέγων ἢ οὐχ ἐς ἅπαν 

19. 'προσστῆναι Schweigháuser: προστῆναι | 20. λειποψυχίης αὶ 
εἰ C1P in marg. | σόλωνα s || 30. ἀποβεβήχοι Schweigháuser e 
codice Cantabrig.: ἀποβέβηχέ οἱ ABCP, ἀποβεβήχεε fid || 31. οὐκ 
addidit St. 
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τὸ ἀνθρώτπεινον καὶ μάλιστα τοὺς παρὰ σφίσι αὐτοῖσι 
ὀλβίους δοκέοντας εἶναι. τὸν μὲν Κροῖσον ταῦτα ἀπη- 
γέεσϑαι, τῆς δὲ πυρῆς ἤδη ἁμμένης καίεσϑαι τὰ περιέ- 
σχατα. καὶ τὸν Κῦρον ἀκούσαντα τῶν ἑρμηνέων τὰ Κροῖ- 
σος εἶπτε, μεταγνόντα τε καὶ ἐννώσαντα ὅτι καὶ αὐτὸς 
ἄνϑρωτεος ἐὼν ἄλλον ἄνϑρωπον, γενόμενον ἑωυτοῦ εὑδαι- 
μονέῃ οὐκ ἐλάσσω, ζῶντα πυρὶ διδοίη, πρός τε τούτοισι 
δείσαντα τὴν τίσιν καὶ ἐπιλεξάμενον ὡς οὐδὲν εἴη τῶν ἐν 
ἀνϑρώποισε ἀσφαλέως ἔχον, κελεύειν σβεννύναι τὴν ταχί- 
στην τὸ καιόμενον [πῦρ] καὶ καταβιβάζειν Κροῖσόν τε καὶ 
τοὺς μετὰ Κροίσου. καὶ τοὺς πειρωμένους ov δύνασϑαι 
ἔτει τοῦ πυρὸς ἐπικρατῆσαι. ἐνθαῦτα λέγεται ὑτεὸ «“υδῶν 81 
Κροῖσον μαϑόντα τὴν Κύρου μετάγνωσιν, ὡς ὥρα πάντα 
μὲν ἄνδρα. σβεννύντα τὸ πῦρ, δυναμένους δὲ οὐκέτι κατα- 

(5 λαβεῖν, ἐπιβώσασϑαι τὸν πόλλωνα ἐπικαλεόμενον, εἴ 
τί οἱ κεχαρισμένον ἐξ αὐτοῦ ἐδωρήϑη, παραστῆναι καὶ 
ῥύσασϑαι αὐτὸν ix τοῦ παρεόντος xaxov. τὸν μὲν δακρύ- 
ovra ἐπικαλέεσϑαι τὸν ϑεόν, ἐκ δὲ αἰϑρίης τε καὶ νηνε- 
μέης συνδραμεῖν ἐξατείνης νέφεα καὶ χειμῶνά ve καταρρα- 
γῆναε καὶ ὗσαι ὕδατε λαβροτάτῳ, κατασβεσϑῆναί τὸ τὴν 
πυρήν. οὕτω δὴ μαϑόντα τὸν Κῦρον ὡς εἴη ὃ Κροῖσος 
x«i ϑεοφιλὴς καὶ ἀνὴρ ἀγαϑός, καταβιβάσαντα αὐτὸν ἀπὸ 
τῆς τευρῆς εἰρέσϑαι τάδε. “Κροῖσε, τίς σε ἀνθρώπων 
ἀνέγνωσε ἐπὶ γῆν τὴν ἐμὴν στρατευσάμενον πολέμιον ἀντὶ 
φίλου ἐμοὶ καταστῆναι; ὃ δὲ εἶπε “ὦ βασιλεῦ, ἐγὼ ταῦτα 
ἔπρηξα τῇ σῇ μὲν εὐδαιμονέῃ, τῇ ἐμεωυτοῦ δὲ καχοδαι- 
μονέῃ, αἴτιος δὲ τούτων ἐγένετο ὃ Ἑλλήνων ϑεὸς ἐπαείρας 
ἐμὲ στρατεύεσϑαι. οὐδεὶς γὰρ οὕτω ἀνόητος ἐστὶ ὅστις 
πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρέξται᾽ ἐν μὲν γὰρ τῇ οἱ παῖδες 
τοὺς πατέρας ϑάπτουσι, ἐν δὲ τῷ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας. 

ἀλλὰ ταῦτα δαίμοσί xov φίλον ἣν οὕτω γενέσϑαι." 
Ὃ μὲν ταῦτα ἔλεγε, Κῦρος δὲ αὐτὸν λύσας κατεῖσέ 88 

τε ἐγγὺς ἑωυτοῦ καὶ κάρτα ἐν πολλῇ προμηϑέῃ εἶχε, are- 
ϑώμαζέ τε δρέων xol αὑτὸς καὶ οἱ περὶ ἐκεῖνον ἐόντες 

9. χελεύειν B?: χελεύει | 10. πῦρ secl. St. [| 22. ἀνὴο xoi? 
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πάντες. ὃ δὲ συννοίῃ ἐχόμενος ἥσυχος ἦν" μετὰ δὲ ini- 
στραφείς τε καὶ ἰδόμενος τοὺς Πέρσας τὸ τῶν “υδῶν 

ἄστυ κεραΐζοντας εἶπε “ὦ βασιλεῦ, κότερον λέγειν πρὸς 
σὲ τὰ νοέων τυγχάνω ἢ σιγᾶν ἐν τῷ παρδόντι χρή; Κῦρος 
δέ μὲν ϑαρσέοντα ἐκέλευε λέγειν 0 τι βούλοιτο. ὃ δὲ ὅ 
αὐτὸν εἰρώτα λέγων “οὗτος ὁ πολλὸς ὅμιλος τέ ταῦτα 
πολλῇ σπουδῇ ἐργάζεται; ὃ δὲ εἶπε “πόλιν τε τὴν σὴν 
διαρπάζει καὶ χρήματα τὰ σὰ διαφορέει" Κροῖσος δὲ 
ἀμείβετο “οὔτε πόλεν τὴν ἐμὴν οὔτε χρήματα τὰ ἐμὰ 
διαρπάζει" οὐδὲν γὰρ ἐμοὶ ἔτε τούτων μέτα" ἀλλὰ φέρουσέ 

89τε καὶ ἄγουσι τὰ σά" Κύρῳ δὲ ἐπιμελὲς ἐγένετο τὰ 
Κροῖσος εἶπεε᾽ μεταστησάμενος δὲ τοὺς ἄλλους, εἴρετο 
Κροῖσον 0 τι οἱ ἐνορῴη ἐν τοῖσι ποιξυμένοισι. ὃ δὲ elzce 
“ἐπείτε ue ϑεοὶ ἔδωκαν δοῦλον col, δικαιῶ, εἴ τε ἐνορώ 
πλέον, σημαένειν σοί. Πέρσαι φύσιν ἐόντες ὑβρισταὶ εἰσὶ 15 
ἀχρήματοι. ἢν ὦν σὺ τούτους περιίδῃης διαρπάσαντας καὶ 
κατασχόντας χρήματα μεγάλα, τάδε τοι ἐξ αὐτῶν ἐπέδοξα 
γενέσϑαι᾽ ὃς ἂν αὐτῶν πλεῖστα κατάσχῃ, τοῦτον προσδέχε- 
σϑαί τοι ἐπαναστησόμενον. viv ὧν ποίησον ὧδε, εἴ τοι 
ἀρέσκει τὰ ἐγὼ λέγω" κάτισον τῶν δορυφόρων ini στάσῃσε 9 
τῇσι πύλῃσι φυλάχους, οἱ λεγόντων πρὸς τοὺς ἐκφέροντας 
τὰ χρήματα ἀπαιρεόμενοι ὡς σφέα ἀναγκαίως ἔχει δεκα- 
τευϑῆναι τῷ Zi. xal σύ τέ σφι οὐκ ἀπεχϑήσεαι βίῃ 
ἀπαιρεόμενος τὰ χρήματα, καὶ ἐκεῖνοι συγγνόντες ποιέειν 

θ00σε δίκαια ἑκόντες προήσουσι ταῦτα ἀκούων ὃ Κῦρος 25 
ὑπερήδετο, ὥς οἱ ἐδόκεε εὖ ὑποτέϑεσθαι᾽ αἱνέσας δὲ 
πολλά, καὶ ἐντειλάμενος τοῖσι δορυφόροισι τὰ Κροῖσος 
ὑπεϑήκατο ἐπιτελέειν, εἶπε πρὸς Κροῖσον τάδε. “Κροῖσε, 
ἀναρτημένου σεῦ ἀνδρὸς βασιλέος χρηστὰ ἔργα καὶ ἔπεα 
ποιέειν, αἰτέο δόσιν ἥντινα βούλεαέ τοι γενέσϑαι παραυ- 90 
víxa. ὃ δὲ εἶπε “ὦ δέσποτα, ἐάσας ue χαριεῖ μάλιστα 
τὸν ϑεὸν τῶν Ἑλλήνων, τὸν ἐγὼ ἐτίμησα ϑεών μάλιστα, 
ἐπειρέσθαι πέμψαντα τάσδε τὰς πέδας, εἰ ἐξαπατᾶν τοὺς 

μὰ 0 

4. χρὴ HR: χρόνῳ. possit etiam χρεόν || 25. προήσουσι Bekker: 
ποιήσουσι 
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εὖ ποιεῦντας νόμος ἐστί οἱ" Κῦρος δὲ εἴρετο ὅ τι ol 
τοῦτο ἐἔπηγορέων παραιτέοιτο. Κροῖσος δέ οἱ ἐπαλιλλό-- 
γησε πᾶσαν τὴν δωυτοῦ διάνοιαν καὶ τῶν χρηστηρίων 
τὰς ὑποκρέσιας καὶ μάλιστα τὰ ἀναϑήματα, καὶ ὡς ἐπα- 
ἐρϑεὶς τῷ μαγτηίῳ ἐστρατεύσατο ἐπὶ Πέρσας" λέγων δὲ 
ταῦτα κατέβαινε αὑτις παραιτεόμενος ἐπεῖναί οἱ τῷ ϑεῷ 
τοῦτο ὀνειδίσαι. Κῦρος δὲ γελάσας εἶπε “καὶ τούτου 

τεύξεαι παρ᾽ ἐμεῦ, Κροῖσε, καὶ ἄλλου παντὸς τοῦ ἂν 
ἕχαστοτε δέῃ." ὡς δὲ ταῦτα ἤχουσε ὃ Κροῖσος, πέμπων 
τῶν “υδῶν ἐς Δελφοὺς ἐνετέλλετο τιϑέντας τὰς πέδας 

ἐπὶ τοῦ νηοῦ τὸν οὐδὸν εἰρωτᾶν εἰ οὔ τι ἐπαισχύνδται 
τοῖσι μαντηίοεσι ἐπαείρας Κροῖσον στρατδύεσϑαι ἐπὶ 
Πέρσας ὡς καταπαύσοντα τὴν Κύρου δύναμιν, ἀπ᾽ ἧς οἱ 
ἀκροϑένια τοιαῦτα γενέσϑαι, δεικνύντας τὰς πέδας" ταῦτα 
τε ἐπειρωτᾶν, καὶ εἰ ἀχαρίστοισι νόμος εἶναι τοῖσι Ἕλλη- 
γικοῖσι ϑεοῖσι. ἀπικομένοισι δὲ τοῖσι “υδοῖσι καὶ λέγουσι 91: 
τὰ ἐντεταλμένα τὴν Πυϑίέην λέγεται εἰπεῖν τάδε. “τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατα ἐστὶ ἀποφυγεῖν καὶ ϑεῷ" 
Κροῖσος δὲ πέμπτου γονέος ἁμαρτάδα ἐξέπλησε, ὃς ἐὼν 

δορυφόρος Ἡραχλειδέων, δόλῳ γυναικηίῳ ἐπισπόμενος 
ἐφόνευσε τὸν δεσπότεα καὶ ἔσχε τὴν ἐκείνου τιμὴν οὐδέν 
οἱ προσήκουσαν. προϑυμεομένου δὲ "dobieu ὃ ὅκως ἂν κατὰ 
τοὺς παῖδας τοῦ Κροίσου γένοιτο τὸ Σαρδίων πάϑος καὶ 

μὴ κατ αὐτὸν Κροῖσον, οὐκ οἷόν τὸ ἐγένετο παραγαγεῖν 
μοίρας. ὅσον δὲ ἐνέδωκαν αὗται, ἤνυσέ τε καὶ ἐχαρίσατό 
οἷ" τρία γὰρ ἔτεα ἐπανεβάλετο τὴν Σαρδίων ἅλωσιν, καὶ 
τοῦτο ἐπιστάσθω Κροῖσος ὡς ὕστερον τοῖσι ἔτεσι τού- 
τοισι ἁλοὺς τῆς πεπρωμένης. δεύτερα δὲ τούτων καιο- 
μένῳ αὐτῷ ἐπήρκεσε. κατὰ δὲ τὸ μαντήιον τὸ γενόμενον 
οὐκ ὀρϑῶς Κροῖσος μέμφεται. προηγόρευε yág oí -Aobíns, 
ἣν στρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλην ἀρχὴν αὐτὸν κατα- 

2. ἐπηγορέων Bredow: ἐπηγορεύων || ἐπαλιλλόγησε  Leopardus 
et Pollucis 11 120 cod. Paris.: ἐπανηλόγησε ἢ 7. τοῦτο P: τούτῳ ABCH, 
τούτων d ἢ 19. yovéoc 418: γένεος || 24. ἐγίνετο ABC: «ἐγένετο | 
25. jvvoé τε Scháfer: ἡνύσατο 



48 ἩΡΟΔΟΤΟΥᾺ 

λύσειν. τὸν δὲ πρὸς ταῦτα χρῆν ev μέλλοντα βουλεύεσθαι 
ἐπειρέσϑαι πέμψαντα κότερα τὴν ἑωυτοῦ ἢ τὴν Κύρου 
λέγοι ἀρχήν. οὐ συλλαβὼν δὲ τὸ ῥηθὲν οὐδ᾽ ἐπανειρό- 
μενος ἑωυτὸν αἴτιον ἀποφαινέτω" τῷ καὶ τὸ τελευταῖον 
χθηστηριαζομένῳ εἶσεε "dobínc περὶ ἡμιόνου, οὐδὲ τοῦτο 
συνέλαβε. ἦν γὰρ δὴ ὃ Κῦρος οὗτος ἡμίονος" ἐκ γὰρ 
δυῶν οὐκ ὁμοεϑνέων ἐγεγόνεε, μητρὸς ἀμεένονος, πατρὸς 
δὲ ὑποδεεστέρου" ἢ μὲν γὰρ ἣν Μηδὶς καὶ Morváycoc 
ϑυγάτηρ τοῦ Μήδων βασιλέος, ὃ δὲ Πέρσης τε ἦν καὶ 
ἀρχόμενος ὑπ ἐκείνοισι καὶ ἔνερϑε ἐὼν τοῖσι ἅπασι δε- 
σπτοένῃ τῇ ἑωυτοῦ συνοίκεε." ταῦτα μὲν ἡ Πυϑίη ὕπε- 
χρένατο τοῖσι “υδοῖσι, oi δὲ ἀνήνεικαν ἐς Σάρδις καὶ 
ἀπήγγειλαν Κροίσῳ. ὃ δὲ ἀκούσας συνέγνω ἑωυτοῦ εἶναι 
τὴν ἁμαρτάδα καὶ ov τοῦ ϑεοῦ. χατὰ μὲν δὴ τὴν Κροίσου 
ve ἀρχὴν καὶ Ἰωνέης τὴν πρώτην καταστροφὴν ἔσχε οὕτω. 

Κροίσῳ δὲ ἐστὶ καὶ ἄλλα ἀναϑήματα ἐν τῇ Ἑλλάδι 
zt0ÀÀà xol ov τὰ εἰρημένα μοῦνα. ἐν μὲν γὰρ Θήβησι 
τῇσι Βοιωτῶν τρέπους χρύσεος, τὸν ἀνέϑηκε τῷ “4“πόλ- 
λωνι τῷ Ἰσμηνίῳ, ἐν δὲ Ἐφέσῳ αἵ τε βόες αἱ χρύσδαι καὶ 
τῶν χιόνων αἱ πολλαί, ἐν δὲ Προνηίης τῆς ἐν “4ελφοῖσι 
ἀσπὶς χρυσέη μεγάλη. ταῦτα μὲν καὶ ἔτι ἐς ἐμὲ ἦν πϑρι- 
εόντα, τὰ δ᾽ ἐξαπόλωλε τῶν ἀναϑημάτων᾽ τὰ δ᾽ ἐν Βραγ- 
χίδῃσι τῇσι ἹΠιλησίων ἀναϑέματα Κροίσῳ, ὡς ἐγὼ zv»- 
ϑάνομαι, ἴσα τε σταϑμὸν καὶ ὅμοια τοῖσι ἐν Δελφοῖσι 

«τὰ μέν vvv ἔς τε Δελφοὺς καὶ ἐς τοῦ μφιάρεω 
ἀνέθηκε οἰκήιά ve ἐόντα καὶ τῶν πατρωίων χρημάτων 
ἀπαρχήν᾽ τὰ δὲ ἄλλα ἀναϑήματα ἐξ ἀνδρὸς ἐγένετο οὐσίης 
ἐχϑροῦ , ὃς οἱ πρὶν ἢ βασιλεῦσαι ἀγτιστασιώτης κατε- 
στήκχεε , συσπεύδων Πανταλέοντε γενέσϑαι τὴν dvo» 
ἀρχήν. ὃ δὲ Πανταλέων 1 ἣν Màivévrto μὲν παῖς, Κροίσου 
δὲ ἀδελφεὸς οὐκ ὁμομήτριος" Κροῖσος μὲν γὰρ ἐκ Καείρης 

. 9. λέγοι ABC: λέγει | ὅ. εἶπε s: εἶπε τὰ εἶπε ἢ 6. συνέλαβε x 
συνέβαλε 1. μητρὸς uiv? | 11. μέν γε St. 22. τῶν Reiske: τὰ 
vov ἢ 25. exciderunt talia fere: ἐόντα, Πέρσαι χρόνῳ ὕστερον συλή- 
σαντες ἐς Σοῦσα ἀπηγάγοντο 
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ἦν γυναιχὸς “λυάττῃ, Πανταλέων δὲ ἐξ Ἰάδος. ἐπείτε 

δὲ δόντος τοῦ πατρὸς ἐχράτησε τῆς ἀρχῆς ὃ Κροῖσος, 
τὸν ἄνϑρωπον τὸν ἀντιπερήσσοντα ἐττὶ χνάφου ἕλκων διέ- 
φϑειρε, τὴν δὲ οὐσίην αὐτοῦ ἔτι πρότερον κατιρώσας τότε 

5 τρόττῳ τῷ εἰρημένῳ ἀνέϑηκε ἐς τὰ εἴρηται. καὶ περὶ μὲν 
ἀναϑημάτων τοσαῦτα εἰρήσϑω. 

Θώματα δὲ γῆ ἢ «Ἰυδίη ἐς συγγραφὴν οὐ μάλα ἔχει, 98 
οἷά τε καὶ ἄλλη χώρη, πάρεξ τοῦ ἐκ τοῦ Τμώλου κατα- 
φερομένου ψήγματος. ν δὲ ἔργον πολλὸν μέγεστον τεαρέ- 

10 χεται χωρὶς τῶν ve «Αἰγυπτίων ἔργων καὶ τῶν Βαβυλωνίων᾽ 
ἔστε αὐτόϑι λυάττεω τοῦ Κροίσου πατρὸς σῆμα, τοῦ ἡ 
χρηπὶς μὲν ἐστὶ λέϑων μεγάλων, τὸ δὲ ἄλλο σῆμα χῶμα 
γῆς. ἐξεργάσαντο δέ μὲν oi ἀγοραῖοι ἄνϑρωποι. καὶ oi 
χειρώνακτες καὶ ai ἐνεργαζόμεναι σεαεδέσχαι. φύρον δὲ 

16 πέντε ἐόντες ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦσαν ἐπεὶ τοῦ σήματος ἄνω, 

xaí σφι γράμματα ἐνεκδχόλατετο τὰ ἕκαστοι ἐξεργάσαντο, 
χαὶ ἐφαίνετο μεερεόμδνον τὸ τῶν παιδισχέων ἔργον ἐὸν 
μέγιστον. τοῦ γὰρ δὴ «Τυδῶν δήμου αἱ ϑυγατέρες πορνεύ- 
ογται πᾶσαι, συλλέγουσαι σφίσε φερνάς, ἐς ὃ ἂν συνοι- 

3 χήσωσι τοῦτο ποιέουσαι᾽ ἐκδιδοῦσι δὲ αὐταὶ ἑωυτάς. ἡ 
μὲν δὴ περίοδος τοῦ σήματος εἰσὶ σταδίοι ἕξ xal δύο 
πλέϑρα, τὸ δὲ εὖρος ἐστὶ τολέϑρα τρία καὶ δέκα. λίμνη 
δὲ ἔχεται τοῦ σήματος μεγάλη, τὴν λέγουσι “Τυδοὶ ἀείναον 
εἶναι" καλέδται δὲ αὕτη Γυγαίη. τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτο 94 

5 ἐστί. “μυδοὶ δὲ νόμοισι μὲν σπεαραπλησίοισι χρέωνται καὶ 
Ἕλληνες, χωρὶς ἢ ὅτι τὰ ϑήλεα τέχνα καταπορνεύουσι, 
πρῶτοι δὲ ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς tÓuév νόμισμα χρυσοῦ 
καὶ ἀργύρου κοψάμενοι ἐχρήσαντο, πρῶτοι δὲ καὶ κάπηλοι 
ἐγένοντο. φασὶ δὲ αὐτοὶ zdvÓol καὶ τὰς παιγνέας τὰς 

9 γῦν σφίσι τε καὶ Ἕλλησι κατεστεώσας ἑωυτῶν ἐξεύρημα 
γενέσϑαι" ἅμα δὲ ταύτας τε ἐξευρεϑῆναι παρὰ σφίσι λέ- 
γουσι καὶ Τυρσηνίην ἀποικίσαι, ὧδε zcegl αὑτῶν λέγοντες. 

3. χνάφου Wesseling: χναφηΐου | T. ἡ reddidit Scháfer | 8. οἷά 
γε Krüger|| 22. δυώδεχα Thiersch || 30. ἐξευρήματα Cobet || 32. ἀποι- 
κίσϑαι Dobree: immo ἀποικισϑῆναι 
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ἐπὶ à4rvog τοῦ Mávew βασιλέος σιτοδείην ἰσχυρὴν ἀνὰ 
τὴν «Τυδίην πᾶσαν γενέσϑαι, καὶ τοὺς «Τυδοὺς τέως μὲν 
διάγειν λιπαρέοντας, μετὰ δὲ ὡς ov παύεσϑαι, ἄκεα δίζη- 
σϑαι, ἄλλον δὲ ἄλλο ἐπιμηχανᾶσϑαι αὑτῶν. ἐξευρεϑῆναι 
δὴ ὧν τότε καὶ τῶν κύβων καὶ τῶν ἀστραγάλων καὶ τῆς 
σφαέρης καὶ τῶν ἀλλέων πασέων παιγνιέων τὰ εἴδεα, 
πλὴν πεσσῶν᾽ τούτων γὰρ ὧν τὴν ἐξεύρεσιν οὐκ οἰκηιοῦν- 
vaL «Δυδοί. ποιέειν δὲ ὧδε πρὸς τὸν λιμὸν ἐξευρόντας, 

τὴν μὲν ἑτέρην τῶν ἡμερέων παίζειν πᾶσαν, ἵνα δὴ μὴ 
. ζητέοιδεν σιτία, τὴν δὲ ἑτέρην σιτέεσϑαι πανυομένους τῶν 
παιγνιέων. τοιούτῳ τρόπῳ διάγειν ἐπ ἔτεα δυῶν δέοντα 
εἴχοσι. ἐπείτε δὲ οὐκ ἀνιέναι τὸ κακὸν ἀλλ᾽ ἔτι ἐπὶ μὰᾶλ- 
λον βιάζεσϑαι, οὕτω δὴ τὸν βασιλέα αὐτῶν δύο μοέρας 
διελόντα “υδῶν πάντων κληρῶσαι τὴν μὲν ἐπὶ μόνῃ τὴν 
δὲ ἐπὶ ἐξόδῳ ix τῆς χώρης, καὶ ἐπὶ μὲν τῇ μένειν αὑτοῦ 
λαγχανούσῃ τῶν μοιρέων ἑωυτὸν τὸν βασιλέα προστάσσειν, 
ἐπὶ δὲ τῇ ἀπαλλασσομένῃ τὸν ἑωυτοῦ παῖδα, τῷ οὔνομα 
εἶναι Τυρσηνόν. λαχόντας δὲ αὑτῶν τοὺς ἑτέρους ἐξιέναι 
ἐκ τῆς χώρης καταβῆναι ἐς Σμύρνην xol μηχανήσασϑαι 
πλοῖα, ἐς τὰ ἐσθεμένους τὰ πάντα ὅσα σφι ἦν χρηστὰ 
ἐπίπλοα, ἀπογελέειν κατὰ βίου τε καὶ γῆς ζήτησιν, ἐς ὃ 
ἔϑνεα πολλὰ παραμειψαμένους ἀπικέσϑαι ἐς Ὀμβρικούς, 
ἔνϑα σφέας ἐνιδρύσασϑαι πόλιας καὶ οἰκέειν τὸ μέχρι 
τοῦδε. ἀντὶ δὲ “υδῶν μετονομασϑῆναι αὑτοὺς ἐπὶ τοῦ 
βασιλέος τοῦ παιδός, ὅς σφεας ἀνήγαγε, ἐπὶ τούτου τὴν 
ἐπωνυμίην ποιευμένους ὀνομασϑῆναι Τυρσηνούς. 

41v0ol μὲν δὴ ὑπὸ Πέρσησι ἐδεδούλωντο. ἐπιδίζηται 
δὲ δὴ τὸ ἐνθεῦτεν ἡμῖν ὃ λόγος τόν τε Κῦρον ὅστις ἐὼν 
τὴν Κροίσου ἀρχὴν κατεῖλε, καὶ τοὺς Πέρσας ὅτεῳ τρόπῳ 
ἡγήσαντο τῆς Zainc. ὡς ὧν Περσέων μετεξέτεροι λέγουσι, 
οἱ μὴ βουλόμενοι σεμνοῦν τὰ περὶ Κῦρον ἀλλὰ τὸν ἐόντα 
λέγειν λόγον, κατὰ ταῦτα γράψω, ἐπιστάμενος περὶ Κύρου 
καὶ τριφασίας ἄλλας λόγων ὅδδοὺς φῆναι. 

᾿Ασσυρίων ἀρχόντων τῆς ἄνω ᾿Ασίης ἐπ᾽ ἔτεα εἴκοσι 

9. χαταβῆναι C: xal χαταβῆναι ἢ 26. ὀνομασϑῆναι suspectum 
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xol πενταχύσια, πρῶτοι ἀπ αὐτῶν Μῆδοι ἤρξαντο ἀπί- 
στασϑαι, καί κως οὗτοι περὶ τῆς ἐλευϑερέης μαχεσάμενοι 
τοῖσε ᾿Ασσυρίοισι ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαϑοί, καὶ ἀπωσά- 
μενοι τὴν δουλοσύνην ἐλευϑερώϑησαν. μετὰ δὲ τούτους 
καὶ τὰ ἄλλα ἔϑνεα ἐποίεε τὠυτὸ τοῖσι “Μήδοισι. ἐόντων 
δὲ αὐτονόμων πάντων ἀνὰ τὴν ἤπειρον, ὧδε αὗτες ἐς vv- 
gavvíóa περεῆλϑον. ἀγὴρ ἐν τοῖσι Μήδοισι ἐγένετο σοφὸς 
τῷ οὔγομα ἣν Δηιόκης, παῖς δ᾽ ἣν Φραόρτεω. οὗτος ὃ 
Δηιόκης ἐρασϑεὶς τυραννέδος ἐποίεε τοιάδε. κατοικημένων 
τῶν ήδων κατὰ κώμας, ἐν τῇ ἑωυτοῦ iov καὶ πρότερον 
δόκιμος καὶ μᾶλλόν τι καὶ προϑυμότερον δεκαιοσύγνην ἔπε- 
ϑέμενος T0xse* xol ταῦτα μέντοι ἐούσης ἀνομέης πολλῆς 
ἀνὰ πᾶσαν τὴν Μηδικὴν ἐποίεε, ἐπιστάμενος ὅτι τῷ 
δικαίῳ τὸ ἄδικον πολέμιον ἐστί. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς αὐτῆς 
κώμης Μῆδοι ὁρῶντες αὑτοῦ τοὺς τρόπους δικαστήν μεν 
ἑωυτῶν αἱρέοντο. ὃ δὲ δή, οἷα μνώμενος ἀρχήν, ἰϑύς τε 
καὶ δίκαιος ἦν, ποιέων δε ταῦτα ἔπαινον εἶχε οὐκ ὁλέγον 
πρὸς τῶν πολιητέων, οὕτω ὥστε πυνθανόμενοι οἱ ἐν τῇσι 
ἄλλῃσι κώμῃσι ὡς 4Ὡηιόκης εἴη ἀνὴρ μοῦνος κατὰ τὸ ὀρϑὸν 
δικάζων, πρότερον περιπείσστοντες ἀδίκοισε γνώμῃσι, τότε 
ἐπείτε ἤκουσαν ἄσμενοι ἐφοίτων παρὰ τὸν 4ηιόκεα καὶ 
αὐτοὶ δικασόμενοι, τέλος δὲ οὐδενὶ ἄλλῳ ἐπετράποντο. 
πλεῦνος δὲ αἰεὶ γενομένου τοῦ ἐπιφοιτέοντος, οἷα πυνϑα- 97 
νομένων τὰς δίκας ἀποβαίνειν κατὰ τὸ ἐόν, γγοὺς ὃ 4ηιό- 
κης ἐς ἑωυτὸν πᾶν ἀνακείμενον οὔτε κατίζειν ἔτι ἤϑελε 
ὥϑα περ πρότερον προκατίζων ἐδίκαζε, οὔτ᾽ ἔφη δικᾶν 

"οὗ γάρ οἱ λυσιτελέειν τῶν ἑωυτοῦ ἐξημεληκότα τοῖσι 
πέλας δι᾿ ἡμέρης δικάξειν. ἐούσης ὧν ἁρπαγῆς καὶ ἄνο- 
μέης ἔτι πολλῷ μᾶλλον ἀνὰ τὰς κώμας ἢ πρότερον ἦν, 
συνελέχϑησαν οἱ Μῆδοι ἐς τὠυτὸ καὶ ἐδέδοσαν σφέσι λόγον, 
λέγοντες περὶ τῶν κατηκόντων. ὡς δ᾽ ἐγὼ δοκέω, μάλιστα 
ἔλεγον οἱ τοῦ Δηιόκεω φίλοι “οὐ γὰρ δὴ τρόπῳ τῷ πα- 
ρεόντι χρεώμενοι δυνατοὶ εἰμὲν οἰκέειν τὴν χώρην, φέρε 
στήσωμεν ἡμέων αὐτῶν βασιλέα" καὶ οὕτω Tj τε χώρη ev- 

6. τυραννίδα St.: τυραννίδας ἢ 1. ἐν addidit πὶ 
ΔῈ 
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γνομήσεται xal αὐτοὶ πρὸς ἔργα τρεψόμεϑα, οὐδὲ ὑπ᾽ avo- 
μέης ἀνάστατοι ἐσόμεϑα." ταῦτά xp λέγοντες πείϑουσι 

98 ἑωυτοὺς βασιλεύεσϑαι. αὐτίκα δὲ προβαλλομένων ὄντενα 
στήσονται βασιλέα, ὃ Δηιόκης ἦν πολλὸς ὑπὸ παντὸς 
ἀνδρὸς καὶ προβαλλόμενος καὶ alveópevog, ἐς ὃ τοῦτον 5 
καταινέουσι βασιλέα σφίσε εἶναι. ὃ δ᾽ ἐκέλευε αὐτοὺς 
οἰχέα τὸ ἑωυτῷ ἄξια τῆς βασιληίης οἰκοδομῆσαι καὶ κρα- 
τῦναι αὐτὸν δορυφόροισι. ποιεῦσι δὴ ταῦτα οἱ ἸΠῆδοι" 
οἰκοδομέουσέ τὲ γὰρ αὐτῷ οἰκία μεγάλα ve καὶ ἰσχυρά, 
(va αὑτὸς ἔφρασε τῆς χώρης, καὶ δορυφόρους αὐτῷ ἐπτε- 10 
τράπουσι ἐκ πάντων ήδων καταλέξασϑαι. ὃ δὲ ὡς ἔσχε 
τὴν ἀρχήν, τοὺς Πήδους ἠνάγκασε ἕν πόλισμα ποιήσασθαι 
καὶ τοῦτο περιστέλλοντας τῶν ἄλλων ἧσσον ἐπεμέλεσϑαι. 
σπεευιϑομένων δὲ xol ταῦτα τῶν ήδων οἰχοδομέει τείχεα 
μεγάλα τε καὶ καρτερὰ ταῦτα τὰ νῦν “4γβάτανα κέκληταε, 15 
ἕτερον ἑτέρῳ κύκλῳ ἐνεστεῶτα. μεμηχάνηται δὲ οὕτω 
τοῦτο τὸ τεῖχος ὥστε ὁ ἕτερος τοῦ ἑτέρου κύκλος τοῖσε 
προμαχεῶσε μούνοισι ἐστὶ ὑψηλότερος. τὸ μέν κού τε καὶ 
τὸ χωρίον συμμαχέεε κολωνὸς ἐὼν ὥστε τοιοῦτο εἶναι, τὸ 
δὲ καὶ μᾶλλόν τι ἐπετηδεύϑη. κύκλων δ᾽ ἐόντων τῶν συνα- 20 
σεάντων ἕπετα, ἐν δὴ τῷ τελευταίῳ τὰ βασιλήια ἔνεστι καὶ 
οἱ ϑησαυροί. τὸ δ᾽ αὐτῶν μέγιστον ἐστὶ τεῖχος κατὰ τὸν 
᾿ϑηνέων χύχλον μάλεστά xn τὸ μέγαϑος. τοῦ μὲν δὴ 
πρώτου κύκλου οἱ προμαχεῶνες εἰσὶ λευκοί, τοῦ δὲ δευτέ- 
θου μέλανες, τρέτου δὲ κύκλου φοινίκεοι, τδεάρτου δὲ 25 
κυάνεοι, πέμπτου δὲ σᾳνδαράκινοι. οὕτω πάντων τῶν 
κύχλων οἱ προμαχεῶνες ἠἡνϑισμένοι εἰσὶ φαρμάχοισε" δύο 
δὲ οἱ τελευταῖοι εἰσὶ ὃ μὲν καταῤγυρωμένους ὃ δὲ κατα- 

99 χεχρυσωμένους ἔχων τοὺς προμαχεῷνας. ταῦτα μὲν δὴ ὃ 
Δηιόκης ἑωυτῷ τὸ ἐτδίχεε καὶ τεδρὶ τὰ ἑωυτοῦ οἴκέα, τὸν 80 
δὲ ἄλλον δῆμον πέριξ ἐκέλευε τὸ τεῖχος οἰκέξεν. οἰκοδο- 

4. στήσωνται AB || 8. ἑωντὸν || 20. ἐπετηδεύϑη. χύχλων δ᾽ St.: 
ἐπετηδεύϑη, χύχλων | 21. ἑπτά, ἐν δὴ Schweigháuser: ἑπτά" ἐν δὲ || 
23. ᾿Αϑηνέων Reiske: ἀϑηναίων || 26. σανδαράκινοι 4*, —vol H. Ste- 
phanus: στονδαράχινοι | aut τούτων πάντων aut οὕτω τῶν xévct leg. 
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μηϑέντων δὲ πάντων κόσμον τόνδε Ζηιόκης πρῶτος iori 
ὃ καταστησάμενος, μήτε ἐσιέναι παρὰ βασιλέα μηδένα, δὲ 
ἀγγέλων δὲ πάντα χρᾶσϑαι, δὁρᾶσϑαί τε βασιλέα ὑπὸ μη- 
δενός, πρός τὲ τούτοισι ἔτι γελᾶν τε καὶ ἀντίον πτύειν 
xal ἅπασι εἶναι τοῦτό γε αἰσχρόν. ταῦτα δὲ zeli ἑωυτὸν 
ἐσέμνυνε τῶνδε sivexey, ὅχως ἂν μὴ δρῶντες οἱ ὁμήλικες, 
ἐόντες σύντροφοί τε ἐκείνῳ καὶ οἰχέης οὐ φλαυροτέρης 
οὐδὲ ἐς ἀνδραγαϑίην λευεόμενγοι, λυπεοέατο καὶ ἐπειβου- 
λεύοιεν, ἀλλ᾽ ἑτεροῖός σφε δοκέοι εἶναι μὴ ὁρῶσι. ἐπείτε 100 

10 δὲ ταῦτα διδκόσμησε καὶ ἐκράτυνε ἑωυτὸν τῇ τυραννίδι, 
ἣν τὸ δίκαιον φυλάσσων χαλδεός᾽" καὶ τὰς τε δίκας γρά- 
φοντες ἔσω παρ᾽ ἐκεῖνον ἐσπέμτστεσκον, καὶ ἐκεῖνος διακρέ- 
γων τὰς ἐσφερομένας ἐχπέμπεσκξΕ. ταῦτα μὲν xarà τὰς 
δίκας ἐποίεε, τάδε δὲ ἄλλα ἐκεκοσμέατό οἱ" εἴ viva πυν- 

15 ϑάνοιτο ὑβρέζοντα, τοῦτον ὕχως μεταπέμψαιτο xo ἀξέην 

ἔχαστου ἀδικήματος ἐδικαίευ, καί οἱ κατάσκοποί ve xal 
κατήκοοι ἦσαν ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώρην τῆς ρχε. 

nine μέν yv» τὸ ῆηιδικὸν ἔϑνος συνέστρεψε μοῦνον 101 
καὶ τούτου ἦρξε" ἔστι δὲ Πήδων τοσάδε γένεα, Βοῦσαι 

20 Παρηταχηνοὶ Σερούχατες “Τριζαντοὶ Βούδιοι Μάγοι. γένεα 102 
μὲν δὴ ἥήδων ἐστὶ τοσάδε. 4]ηεόχεω δὲ παῖς γένεται 
Φραόρτης, ὃς τελευτήσαντος Ζ]ηιόκεω, βασιλεύσαντος vola 

καὶ πεντήχοντα ἔτεα, παρεδέξατο τὴν ἀρχήν, πιαραδεξά- 
μενος δὲ οὐκ ἀπεχρᾶτο μούνων ῃδων ἄρχειν, ἀλλὰ στρα- 

5 τευσάμενος ἐπὶ τοὺς Πέρσας πρώτοισί ve τούτοισε ἐπε- 

ϑήκατο καὶ πρώτους ήδων ὑπηκόους ἐποίησε. μετὰ δὲ 
ἔχων δύο ταῦτα ἔϑνεα καὶ ἀμφότερα ἰσχυρά, κατεστρέ- 
gero τὴν ᾿“σίην ἀπ᾽ ἄλλου ἐπ ἄλλο ἰὼν ἔϑνος, ἐς ὃ 
στρατευσάμενος ἐπὶ τοὺς ᾿ΑΙσσυρίους καὶ 2400volov τού- 

39 τους oi Νίνον εἶχον καὶ ἦρχον πρότερον πάντων, τότε δὲ 
ἦσαν μεμουνωμένοι μὲν συμμάχων ἅτε ἀπεστεώτων, ἄλλως 
μέντοι ἑωυτῶν εὖ ἥκοντες, ἐπὶ τούτους δὴ στρατευσάμενος 

ὃ Φραόρτης αὑτός τὸ διεφϑάρη, ἄρξας δύο καὶ εἴχοσι 
ἔτεα, καὶ ὃ στρατὸς αὐτοῦ ὃ πολλός. 

Q 

-- 

4. xal πτύειν xal ἅπασι εἶναι ἀντίον τοὐτοῦ γε αἰσχρόν | 
14, τάδε δὲ Eltz: τὰ δὲ δὴ 
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Φραόρτεω δὲ τελευτήσαντος ἐξεδέξατο Κυαξάρης 0 
Φραόρτεω τοῦ Ζηιόκεω παῖς. ovrog λέγεται πολλὸν ἔτι 
γενέσθαι ἀλκιμώτερος τῶν προγόνων, καὶ πρῶτός τε ἐλό-- 
χισε κατὰ τέλεα τοὺς ἐν τῇ “Ἰσέῃ καὶ πρῶτος διέταξε 
χωρὶς ἑκάστους εἶναι, τούς τε αἰχμοφόρους καὶ τοὺς τοξο-- 

φόρους καὶ τοὺς ἱππέας" πρὸ τοῦ δὲ ἀναμὶξ ἣν πάντα 
ὁμοέως ἀναπεεφυρμένα. οὗτος ὃ τοῖσι «Τυδοῖσι ἐστὶ μαχε- 
σάμενος ὅτε νὺξ ἡ ἡμέρη ἐγένετό σφε μαχομένοισι, καὶ ὃ 
τὴν Ἅλυος ποταμοῦ ἄνω ““σέην πᾶσαν συστήσας ἑωυτῷ. 
συλλέξας δὲ τοὺς ὕπ᾽ ἑωυτῷ ἀρχομένους πάντας ἔστρα- 
τεύετο ἐπὶ τὴν Νίνον, τιμωρέων τε τῷ πατρὶ καὶ τὴν 
πόλιν ταύτην ϑέλων ἐξελεῖν. καί οἵ, ὡς συμβαλὼν ἐνί- 
κησὲ τοὺς "4cavelovs, περικατημένῳ τὴν Νίνον ἐπῆλϑε 
Σχυϑέων στρατὸς μέγας, ἢγε δὲ αὐτοὺς βασιλεὺς ὃ Σχυ- 
ϑέων αδύης Προτοθϑύεω παῖς" οἱ ἐσέβαλον μὲν ἐς τὴν 
ain» Κιμμερίους ἐχβαλόντες ἐκ τῆς Εὐρώπης, τούτοισι 
δὲ ἐπισπόμενοι φεύγουσι οὕτω ἐς τὴν Món) χώρην 

104 ἀπίκοντο. ἔστι δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος ἐπὶ 

105 

Φᾶσιν ποταμὸν καὶ ἐς Κόλχους τριήκοντα ἡμερέων εὐζώνῳ 
ὅδός, ἐκ δὲ τῆς Κολχίδος οὐ πολλὸν ὑπερβῆναι ἐς τὴν 
ΙΠηδικήν, ἀλλ᾽ ἕν τὸ διὰ μέσου ἔϑνος αὑτῶν ἐστι, Σάσπει- 
ρες, τοῦτο δὲ παραμειβομένοισιε εἶναι ἐν τῇ ηδικῇ. οὐ 
μέντοι οἵ γε Σχύϑαι ταύτῃ ἐσέβαλον, ἀλλὰ τὴν κατύπερϑε 
ὅὁδὸν πολλῷ μακροτέρην ἐχεραπόμενοι, ἐν δεξιῇ ἔχοντες 
τὸ Καυχάσιον ὄρος. ἐνθαῦτα οἱ μὲν Μῆδοι συμβαλόντες 
τοῖσι Σκύϑῃσι καὶ ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ τῆς ἀρχῆς κατε- 
λύϑησαν, οἱ δὲ Σκύϑαι τὴν 4σίην πᾶσαν ἐπέσχον. ἐν- 
ϑεῦτεν δὲ ἤισαν im^ «ἴγυπτον᾽ καὶ ἐπείτε ἐγένοντο ἐν 
τῇ Παλαιστίνῃ Συρίῃ, ἹΡαμμήτιχος σφέας «Αἰγύπτου βα- 
σιλεὺς ἀντιάσας δώροισί τε xal λιτῇσι ἀποτράπει τὸ προ- 
σωτέρω μὴ πορεύεσϑαι. οἵ δὲ ἐπείτε ἀναχωρέοντες ὑπίσω 
ἐγένοντο τῆς Συρέης ἐν σκάλωνι πόλε, τῶν πλεόνων 
Σκυϑέων παρεξελϑόντων ἀσινέων, 0Myot τενὲς αὑτῶν ὕπο- 
λειφϑέντες ἐσύλησαν τῆς οὐρανίης ᾿Ἀφροδέτης τὸ ἱρόν. 

32. ἐγίνοντο AB 
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ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἱρόν, ὡς ἐγὼ πυνθανόμενος εὑρίσκω, 
πάντων ἀρχαιότατον ἱρῶν ὅσα ταύὔτης τῆς ϑεοῦ᾽ καὶ γὰρ 
τὸ ἐν Κύπρῳ ἱρὸν ἐνθεῦτεν ἐγένετο, ὡς αὑτοὶ Κύπριοι 
λέγουσι, καὶ τὸ ἐν Κυϑήροισι Φοίνικες εἰσὶ οἱ ἱδρυσά- 
μενοι ἐκ ταύτης τῆς Συρίης ἐόντες. τοῖσι δὲ τῶν Zxv- 
ϑέων συλήσασι τὸ ἱρὸν τὸ ἐν “σχάλωνι καὶ τοῖσι τούτων 
αἰεὶ ἐχγόνοισι ἐνέσκηψε ὃ ϑεὸς ϑήλεαν νοῦσον" ὥστε ἅμα 
λέγουσί τε οἱ Σκύϑαι διὰ τοῦτο σφέας νοσέξιν, καὶ ὁρᾶν 
παρ᾽ ἑωυτοῖσι τοὺς ἀτεικνεομένους ἐς τὴν Σχυϑικὴν χώρην 
ὡς διακέαται τοὺς καλέουσι Evageag οἱ Σκύϑαι. 

3 

Ἐπὶ μέν vvv ὀχτὼ xol εἴχοσι ἔτεα ἤρχον τῆς “Ἀσίης 106 
οἱ Σκύϑαι, καὶ τὰ πάντα σφι ὑπό τε ὕβριος xol ὁλι- 
γωρέης ἀνάστατα ἦν᾽ χωρὶς μὲν γὰρ φόρον ἔπρησσον 
παρ᾽ ἑκάστων τὸν ἑχάστοισι ἐπέβαλλον, χωρὶς δὲ τοῦ 
φόρου ἥρπαζον περιελαύγοντες τοῦτο ὃ τι ἔχοιεν ἕκαστοι. 
καὶ τούτων μὲν τοὺς πλεῦνας Κυαξάρης ve xol ῆδοι 
ξεινγέσαντες καὶ καταμεϑύσαντες κατεφόνευσαν, καὶ οὕτω 
ἀνεσώσαντο τὴν ἀρχὴν Μῆδοι καὶ ἐπεκράτεον τῶν περ 
xol πρότερον, xol τήν τε Νίνον εἷλον (ὡς δὲ εἷλον, iv 
ἑτέροισι λόγοισι δηλώσω) καὶ τοὺς 2400volovc ὑποχειρίους 
ἐποεήσαντο τολὴν τῆς Βαβυλωνέης μοίρης. 

ἹΜετὰ δὲ ταῦτα Κυαξάρης μέν, βασιλεύσας τεσσε- 107 

ράχοντα ἔτεα σὺν τοῖσι Σχύϑαι ἤρξαν, τελευτᾷ, ἐκδέ- 
κεται δὲ “στυάγης Κυαξάρεω τταῖς τὴν βασιληέην. καί οἱ 
2. » , ^v »* » ? M 280 

ἐγένετο ϑυγάτηρ τῇ οὔνομα ἔϑετο ἸΠανδανην" τὴν ἐδόκεε 
Ἡστυάγης ἐν τῷ ὕπνῳ οὐρῆσαι τοσοῦτον ὥστε πλῆσαι 
μὲν τὴν ἑωυτοῦ πόλιν, ἐπικατακλύσαι δὲ καὶ τὴν Ἀσίην 
πᾶσαν. ὑπερϑέμενος δὲ τῶν άγων τοῖσι ὀνειροπόλοισι 
τὸ ἐνύπνιον, ἐφοβήϑη παρ᾽ αὑτῶν avrà ἕκαστα μαϑών. 

M A , ὔ € » 3 4 € 

μετὰ δὲ τὴν ]ανδάνην ταύτην ἐοῦσαν ἤδη ἀνδρὸς ὡραίην. 
Μήδων μὲν τῶν ἑωυτοῦ ἀξίων οὐδενὶ διδοῖ γυναῖκα, δεδοι- 
χὼς τὴν ὄψιν᾽ ὃ δὲ Πέρσῃ διδοῖ τῷ οὔνομα ἦν Καμβύ- 
σης, τὸν εὕρισκε οἰχίης μὲν ἐόντα ἀγαθῆς τρόπου δὲ 

10. ἐναρέας L| 18. φόρον Reiske: φόρων | 14. τὸν Reiske: τὸ ἢ 
τὸ Éx. ἐπιβάλλον Dobree || 28. ὑπερϑέμενος Scháfer: ὑποϑέμενος 
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ἡσυχίου, πολλῷ ἔνερϑε ἄγων αὐτὸν μέσου ἀνδρὸς Μήδου. 
108 συνοικεούσης δὲ τῷ Καμβύσῃ τῆς ανδάνης, ὃ ἩἩστυάγης 

τῷ πρώτῳ ἔτεϊ elóe ἄλλην ὄψιν, ἐδόκεε δέ οἱ ix τῶν 
αἰδοίων τῆς ϑυγατρὸς ταύτης φῦναι ἄμπελον, τὴν δὲ 
ἄμπελον ἐπισχεῖν τὴν ““σίην πᾶσαν. ἰδὼν δὲ τοῦτο καὶ 
ὑπερϑέμενος τοῖσι ὄνειροπόλοισι, μετεπέμψατο ix τῶν 
Περσέων τὴν ϑυγατέρα ἐπίτεκα ἐοῦσαν, ἀπικομένην δὲ 
ἐφύλασσε βουλόμενος τὸ γενόμενον ἐξ αὑτῆς διαφϑεῖραι" 
ix γάρ οἱ τῆς ὄψιος οἷ τῶν Máyov ὀνειροπόλοι ἐσήμαι- 
vov ὅτε μέλλοι ὃ τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ γόνος βασιλεύσειν 
ἀντὶ ἐχείνου. ταῦτα δὴ wv φυλασσόμενος 0 ᾿ήστυαγης, 
ὡς ἐγένετο ὁ Κῦρος, καλέσας Ἅρπαγον ἄνδρα οἰχήιον καὶ 
πιστότατόν τε Mio» καὶ πάντων ἐπέτροτεον τῶν ἑωυ- 
τοῦ, ἔλεγέ οἱ τοιάδε. ““Ἄρπαγε, πρῆγμα τὸ ἂν τοι προσ- 
ϑέω, μηδαμῶς παραχρήσῃ, μηδὲ ἐμέ τὸ παραβάλῃ καὶ 
ἄλλους ἑλόμενος ἐξ ὑστέρης σοὶ αὐτῷ περιπέσῃς" λάβε 
τὸν Μανδάνη ἔτεχε παῖδα, φέρων δὲ ἐς σεωυτοῦ ἀπό- 
xvéLyov, uecà δὲ ϑάψον τρόπῳ ὅτεῳ αὐτὸς βούλεαι" ὃ δὲ 
ἀμείβεται “ὦ βασιλεῦ, οὔτε ἄλλοτέ χω παρεῖδες ἀνδρὶ 
τῷδε ἄχαρι οὐδέν, φυλασσόμεϑα δὲ ἐς σὲ καὶ ἐς τὸν μετέ- 
zevra χρόνον μηδὲν ἐξαμαρτεῖν. ἀλλ᾽ εἴ τοι φίλον τοῦτο 
οὕτω γίνεσϑαι, χρὴ δὴ τό γε ἐμὸν ὑπηρετέεσϑαι ἐπιτη- 

109 δέως." τούτοισι ἀμειψάμενος ὃ “Ἄρπαγος, ὥς οἱ παρεδόϑη 
τὸ παιδέον κδοχοσμημένον τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ, ἤιε κλαίων ἐς 
τὰ οἰκία" παρελϑὼν δὲ ἔφραζε τῇ ἑωυτοῦ γυναιχὶ τὸν 
πάντα ᾿“στυάγεος ῥηϑέντα λόγον. ἢ δὲ πρὸς αὑτὸν λέγει 
"voy ὧν τί σοὶ iv νόῳ ἐστὶ ποιέδιν;" ὃ δὲ ἀμείβεται 
“οὐ τῇ ἐνετέλλετο Ἀστυάγης, οὐδ᾽ εἰ παραφρονήσει re 
χαὶ μανέεται χάκιον ἢ νῦν μαίνεται, οὔ οἱ ἔγωγε προσϑή- 
σομαι τῇ γνώμῃ οὐδὲ ἐς φόνον τοιοῦτον ὑπηρετήσω. πολ- 
λῶν δὲ εἵνεκα οὐ φονεύσω μιν, καὶ ὅτι αὐτῷ μοι συγγενής 
ἐστὶ ὃ παῖς, καὶ ὅτι ᾿4στυάγης μὲν ἐστὶ γέρων καὶ ἄπαις 
ἔρσενος γόνου" εἰ δ᾽ ἐθελήσει τούτου τελευτήσαντος. ἐς 

T. ἐπίτεχα P: ἐπίτοχα || 15. μηδαμῶς 486: μηδαμὰ PH, μη- 
ónug « || 16. σοὶ αὐτῷ P: σοὶ (s. σὺ) ἑωυτῷ ceteri, σεωυτῷ x 





ore an ( ài. eei Re 



HPOAOTOY A 57 
4 

τὴν ϑυγατέρα ταύτην ἀναβῆναι f) τυραννίς, τῆς νῦν τὸν 
υἱὸν χτεένει δι ἐμεῦ, ἄλλο τι ἢ λείπεται τὸ ἐνϑεῦτεν 
ἐμοὶ κινδύνων ὃ μέγιστος; ἀλλὰ τοῦ μὲν ἀσφαλέος εἵνεκα 
ἐμοὶ δεῖ τοῦτον τελευτᾶν τὸν παῖδα, δεῖ μέντοι τῶν τινα 

δ “στυάγεος αὑτοῦ φονέα γενέσϑαι καὶ μὴ τῶν ἐμῶν: 
ταῦτα εἶπε καὶ αὐτίκα ἄγγελον ἔπεμπε ἐπὶ τῶν βουκόλων 110 
τῶν 2dovvaycog τὸν ἠπίστατο νομάς τε ἐπιτηδεοτάτας 
γέμοντα καὶ ὄρεα ϑηριωδέστατα᾽ τῷ οὔνομα ἦν Muitga- 
δάτης, συνοίκεε δὲ ἑωυτοῦ συνδούλῃ, οὔνομα δὲ τῇ γυναικὶ 

10 ἣν τῇ συνοίκδε Κυνὼ κατὰ τὴν "EAM vov γλῶσσαν, κατὰ 
δὲ τὴν ηδικὴν Σπαχώ" τὴν γὰρ κύνα καλέουσι σπάκα 
ῆδοι. αἱ δὲ ὑτεώρεαι εἰσὶ τῶν ὀρέων, ἔνϑα τὰς νομὰς 
τῶν βοῶν εἶχε οὗτος δὴ ὃ βουκόλος, πρὸς βορέω vt ἀνέ- 
μου τῶν ᾿4γβατάνων καὶ πρὸς τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου" 

15 ταύτῃ μὲν γὰρ ? Μηδικὴ χώρη πρὸς Σασπείρὼν ὀρεινή 
ἐστι κάρτα καὶ ὑψηλή τε καὶ tónot συνηρερής, ἢ δὲ ἄλλη 
Μηδικὴ χώρη ἐστὶ πᾶσα ἄπεδος. ἐπεὶ ὧν ὃ ̓ βουκόλος 
σπουδῇ πολλῇ καλεόμενος ἀπείχετο, ἔλεγε ὃ “Ἵρτίαγος τάδε. 
“χελεύει σὲ 2dovváymo τὸ παιδίον «οῦτο λαβόντα ϑεῖναι 

Ὦ ἐς τὸ ἐρημότατον τῶν ὀρέων, ὕὅχως ἂν τάχιστα διαφϑα- 
ge. καὶ τάδε τοι ἐχέλευσε εἰπεῖν, ἣν μὴ ἀποκτείνῃς 
αὐτὸ ἀλλὰ τεῷ τρόπῳ περιποιήσης, ὀλέϑρῳ τῷ καχίστῳ 
σε διαχρήσεσϑαι. ἐπορᾶν δὲ ἐκκδίμενον τέταγμαι ἐγώ." 
ταῦτα ἀκούσας ὃ βουκόλος καὶ ἀναλαβὼν τὸ παιδίον ἤιδ 111 

25 τὴν αὑτὴν ὀπίσω ὅδὸν καὶ ἀτεικνέεται ἐς τὴν ἔπαυλιν. τῷ 
δ᾽ ἄρα καὶ αὑτῷ ἡ γυνή, ἐπίτεξ ἐοῦσα πᾶσαν ἡμέρην, 
τότε κως κατὰ δαίμονα τίκτει οἰχομένου τοῦ βουκόλου ἐς 
πόλιν. ἦσαν δὲ ἐν φροντίδι ἀμφότεροι ἀλλήλων πέρι, 
ὃ μὲν τοῦ τόχου τῆς γυναικὸς ἀρρωδέων, ἡ δὲ γυνὴ O τι 

€ ovx ἐωθὼς ὃ ἉἌρπαγος μεταπέμψαιτο αὑτῆς τὸν ἄνδρα. 
ἐπείτε δὲ ἀπονοστήσας ἐπέστη, οἷα ἐξ ἀέλπτου ἰδοῦσα ἡ 
γυνὴ εἴρετο προτέρη ὃ τι μὲν οὕτω προϑύμως Ἁρπαγος 

6. τῶν βουκόλων τῶν 4B: τὸν βουχόλον τὸν CP, τὸν βουχό- 
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μετεπέμψατο. ὃ δὲ εἶπε “ὦ γύναι, εἶδόν τε ἐς πόλιν 
ἐλϑὼν καὶ ἤκουσα τὸ μήτε ἰδεῖν ὄφελον μήτε χοτὲ γενέ- 
σϑαι ἐς δεσπότας τοὺς ἡμετέρους. οἶχος μὲν πᾶς Momá- 
yov κλαυϑμῷ κατείχετο, ἐγὼ δὲ ἐκπλαγεὶς tta ἔσω. ὡς δὲ 
τάχιστα ἐσῆλϑον, δρέω παιδίον προχείμενον ἀσπαῖρόν τξ 
καὶ χραυγανώμενον, κεκοσμημένον χρυσῷ τὲ καὶ ἐσθῆτι 
ποικέλῃ. ἍἌρπαγος δὲ ὡς εἶδέ με, ἐκέλευε τὴν ταχίστην 
ἀναλαβόντα τὸ παιδίον οἴχεσϑαι φέροντα καὶ ϑεῖναι ἔνϑα 
ϑηριωδέστατον εἴη τῶν ὀρέων, φὰς ᾿“στυάγεα εἶναι τὸν 
ταῦτα ἐπιϑέμενόν μοι, πόλλ᾽ ἀπειλήσας εἰ μή σφεα ποιή- 
σαιμι. καὶ ἐγὼ ἀναλαβὼν ἔφερον, δοχέων τῶν τινος οἶχε- 
τέων εἶναι᾽ οὐ γὰρ ἂν κοτὲ κατέδοξα ἔνϑεν γε ἦν. ἐϑάμ- 
βεον δὲ ὁρέων χρυσῷ τὸ καὶ εἵμασι κεκοσμημένον, πρὸς 
δὲ καὶ κλαυϑμὸν κατεστεῶτα ἐμφανέα iv Ἁρπάγου. καὶ 
πρόκατε δὴ κατ᾽ ὅδὸν πυνϑάνομαι τὸν πάντα λόγον ϑερά- 
πόντος, ὃς ἐμὲ προπέμπων ἔξω πόλεος ἐνεχείρεσε τὸ 
βρέφος, ὡς ἄρα ἸΜανδάνης ve εἴη παῖς τῆς “4“στυάγεος 
ϑυγατρὸς καὶ Καμβύσεω τοῦ Κύρου, καί uw 2dorv&yng 
ἐντέλλεται ἀποχτεῖναι. νῦν «e 00€ ἐστί ἅμα δὲ ταῦτα 
ἔλογε ὃ βουκόλος xal ἐκκαλύψας ἀπεδείκνυε. ἣ δὲ ὡς εἶδε 
τὸ παιδίον μέγα τε xai εὑειδὲς ἐόν, δαχρύσασα καὶ λαβο- 
μένη τῶν γουνάτων τοῦ ἀνδρὸς ἐχρήεξε μηδεμιῇ τέχνῃ ἐχ- 
ϑεῖναί μεν. ὃ δὲ οὐκ ἔφη οἷός τ᾽ εἶναι ἄλλως αὐτὰ ποιέειν" 

ἐπιφοιτήσειν γὰρ κατασκόπους ἐξ “ρπάγου ἐποψομένους, 
ἀπολέεσθαί τε κάκιστα ἣν μή σῴεα ποιήσῃ. ὡς δὲ οὐκ 
ἔπειϑε ἄρα τὸν ἄνδρα, δεύτερα λέγει ἡ γυνὴ τάδε. “ἐπεὶ 
τοίνυν οὐ δύναμαί σὲ πείϑειν μὴ ἐκχϑεῖναι, σὺ δὲ ὧδε 
ποίησον, εἰ δὴ πᾶσα ἀνάγκη ὀφϑῆναι ἐκκείμενον. τέτοχα 
γὰρ καὶ ἐγώ, τέτοχα δὲ τεϑνεός. τοῦτο μὲν φέρων πρόϑες, 
τὸν δὲ τῆς “Ἡστυάγεος ϑυγατρὸς παῖδα ὡς ἐξ ἡμέων. ἐόντα 
τρέφωμεν. xol οὕτω οὔτε σὺ ἁλώσεαι ἀδικέων τοὺς δε- 
σπότας οὔτε ἡμῖν κακῶς βεβουλευμένα ἔσται" 0 τὸ γὰρ 

τεϑνεὼς βασιληίης ταφῆς κυρήσει καὶ ὃ περιεὼν οὐκ ἀπο- 
λέει τὴν ψυχήν." κάρτα τε ἔδοξε τῷ βουκόλῳ πρὸς τὰ 
παρεόντα εὺ λέγειν ἡ γυνή, καὶ αὐτίκα ἐποίεε ταῦτα" τὸν 
μὲν ἔφερε ϑανατώσων παῖδα, τοῦτον μὲν παραδιδοῖ τῇ 
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ἑωυτοῦ γυναικί, τὸν δὲ ἑωυτοῦ ἐόντα νεκρὸν λαβὼν ἔϑηκε 
ἐς τὸ ἄγγος àv τῷ ἔφερε τὸν ἕτερον" κοσμήσας δὲ τῷ 
χόσμῳ παντὶ τοῦ ἑτέρου παιδός, φέρων lg τὸ ἐρημότατον 
τῶν ὀρέων τιϑεῖ. ὡς δὲ τρίτη ἡμέρη τῷ παιδίῳ ἔκκει- 
μένῳ ἐγένετο, ἤιε ἐς πόλιν ὃ βουκόλος, τῶν τινα προβο- 
σχκῶν φύλακον αὐτοῦ καταλιπών, ἐλϑὼν δὲ ἐς τοῦ “Τρπάγου 
ἀποδεικνύναι ἔφη ἕτοιμος εἶναι τοῦ παιδίου τὸν νέκυν. 
πέμψας δὲ ὃ “Ἄρπαγος τῶν ἑωντοῦ δορυφόρων τοὺς πιστο- 
τάτους εἶδέ ve διὰ τούτων καὶ ἔϑαψε τοῦ βουκόλου τὸ 

10 παιδίον, καὶ τὸ μὲν ἐτέϑαπτο, τὸν δὲ ὕστερον τούτων 
Κῦρον ὀνομασϑέντα παραλαβοῦσα ἔτρεφε ἡ γυνὴ τοῦ βου- 
χόλου, οὔνομα ἄλλο κού τι καὶ οὗ Κῦρον ϑεμένη. καὶ 114 
ὅτε ἣν δεκαέτης ὃ παῖς, πρῆγμα ἐς αὐτὸν τοιόνδε γενό- 

uevoy ἐξέφηνέ μιν. ἔπαιζε ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ iy τῇ ἦσαν 
xai αἱ βουκολίαι αὗται, ἔπαιζε δὲ μετ᾽ ἄλλων ἡλίκων ἐν 
ὁδῷ. καὶ οἱ παῖδες παίζοντες εἵλοντο ἑωυτῶν βασιλέα 

εἶναι τοῦτον δὴ τὸν τοῦ βουκόλου ἐπείχλησιν παῖδα. ὃ 
δὲ αὐτῶν διέταξε τοὺς μὲν οἰκίας οἰχοδομέειν, τοὺς δὲ 
δορυφόρους εἶναι, τὸν δέ κου τινὰ αὑτῶν ὀφϑαλμὸν βασι- 

3 λέος εἶναι, τῷ δὲ τινὶ τὰς ἀγγελέας φέρειν ἐδίδου γέρας, 
ὡς ἑκάστῳ ἔργον προστάσσων. εἷς δὴ τούτων τῶν παί- 
δων συμπαέζων, ἐὼν ᾿Αρτεμβάρεος παῖς ἀνδρὸς δοκίμου 
ἐν Μήδοισι, ov γὰρ δὴ ἐποίησε τὸ προσταχϑὲν ix τοῦ 
Κύρου, ἐκέλευε αὑτὸν τοὺς ἄλλους παῖδας διαλαβεῖν, πέει- 

5 ϑομένων δὲ τῶν παέδων ὃ Κῦρος τὸν παῖδα τρηχέως κάρτα 
περιέσπε μαστιγέων. ὃ δὲ ἐπείτε μετεέϑη τάχιστα, ὡς 
γε δὴ ἀνάξια ἑωυτοῦ παϑών, μᾶλλόν τι περιημέκχτεε, κα- 
τελϑὼν δὲ ἐς πόλιν πρὸς τὸν πατέρα ἀποικείζετο τῶν 
ὑπὸ Κύρου ἤντησε, λέγων δὲ οὐ Κύρου (οὐ γάρ κω ἣν 

9) τοῦτο τοὔνομα), ἀλλὰ πρὸς τοῦ βουκόλου τοῦ “Ἀστυάγεος 
παιδός. ὃ δὲ “ἀρτεμβάρης ὀργῇ ὡς εἶχε ἐλϑὼν παρὰ τὸν 
“Ἵστυάγεα καὶ ἅμα ἀγόμενος τὸν παῖδα ἀνάρσια πρήγματα 
ἔφη πεπονϑέναι, λέγων "o βασιλεῦ, ὑπὸ τοῦ σοῦ δούλου, 
βουκόλου δὲ παιδὸς ὧδε περιυβρίσμεϑα᾽, δεικνὺς τοῦ παι- 
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115 δὸς τοὺς ὥμους. ἀκχούσας δὲ καὶ ἰδὼν ᾿4στυαγης, ϑέλων 
τιμωρῆσαι τῷ παιδὶ τιμῆς τῆς ᾿Πρτεμβάρεος εἵνεκα, μετε- 
πέμτπεετο τόν τὸ βουκόλον καὶ τὸν παῖδα. ἐπείτε δὲ παρῆ- 
σαν ἀμφότεροι, βλέψας πρὸς τὸν Κῦρον ὃ ̓ Αστυάγης ἔφη 
“σὺ δὴ ἐὼν τοῦδε τοιούτου ἐόντος παῖς ἐτόλμησας τὸν 
τοῦδε παῖδα ἐόντος πρώτου παρ᾽ ἐμοὶ ἀεικείῃ τοιῇδε πε- 
ρισπεῖν; ὃ δὲ ἀμείβετο ὧδε. “ὦ δέσποτα, ἐγὼ ταῦτα 
τοῦτον ἐποίησα σὺν δίχῃ. oí yag ue ἐκ τῆς κώμης παῖδες, 
τῶν καὶ 00e ἤν, παίζοντες σφέων αὐτῶν ἐστήσαντο βασι- 
Aéa* ἐδόκεον γάρ σφε εἶναι ἐς τοῦτο ἐπιτηδεότατος. oí 
μέν γυν ἄλλοι παῖδες τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέλεον, οὗτος 

δὲ ἀνηκούστεέ τε xol λόγον εἶχε οὐδένα, ἐς ὃ ἔλαβε τὴν 
δίκην. εἶ ὦν δὴ τοῦδε εἵνεχα ἄξιός τευ xaxov εἶμέ, ode 

116 τοι πάρειμι." ταῦτα λέγοντος τοῦ παιδὸς τὸν ᾿στυάγεα 
ἐσήεε ἀνάγνωσις αὐτοῦ, καί οἱ 0 τε χαραχτὴρ τοῦ προσ- 
ὠπὸυν προσφέρεσθαι ἐδόκεε ἐς ἑωυτὸν καὶ ἡ ὑπόκρισις 
ἐλευϑερωτέρη εἶναι, 0 τε χρόνος τῆς ἐχϑέσιος τῇ ἡλικίῃ 
τοῦ παιδὸς ἐδόκεε συμβαίνειν. ἐχπιλαγεὶς δὲ τούτοισι ἐπὶ 

χρόνον ἄφϑογγος ἦν" μόγις δὲ δή κοτε ἀνενειχϑεὶς εἶστε, 
ϑέλων ἐχπέμψαι τὸν IMoreuflagea, ἵνα τὸν βουκόλον uov- 
γον λαβὼν βασανίσῃ, “Αρτέμβαρες, ἐγὼ ταῦτα ποιήσω 
ὥστε σὲ καὶ τὸν παῖδα τὸν σὸν μηδὲν ἐπιμέμφεσϑαι:" 
τὸν μὲν δὴ ᾿Αρτεμβάρεα πέμπει, τὸν δὲ Κῦρον ἢγον ἔσω 
οἱ ϑεράποντες κελεύσαντος τοῦ ““στυάγεος. ἐπεὶ δὲ vze- 
λέλειπστο ὃ βουκόλος μοῦνος μουνόϑεν, τάδε αὑτὸν εἴρετο 
ὃ ᾿Αστυάγης, κόϑεν λάβοι τὸν παῖδα καὶ τίς εἴη ὃ zcaga- 
δούς. ὃ δὲ ἐξ ἑωυτοῦ τε ἔφη γεγονέναι καὶ τὴν τεκοῦσαν 
αὐτὸν εἶναι ἔτει παρ ἑωυτῷ. ᾿Πστυάγης δέ μὲν οὐκ &U 
βουλεύεσθαι ἔφη ἐπιϑυμέοντα ἐς ἀνάγκας μεγάλας ἀπι- 
κγέεσϑαι, ἅμα τε λέγων ταῦτα ἐσήμαινε τοῖσε δορυφόροισι 
λαμβάνειν αὑτόν. ὃ δὲ ἀγόμενος ἐς τὰς ἀνάγκας οὕτω 
δὴ ἔφαινε τὸν ἐόντα λόγον" ἀρχόμενος δὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς 

16. ἑωυτὸν P: ωὐτὸν H, αὐτὸν C, avrovg; 4B || 25. μοῦνος 
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διεξήιε τῇ ἀληϑείῃ χρεώμενος, καὶ κατέβαινε ἐς λιτάς τε 
xal συγγνώμην ἑωυτῷ κελεύων ἔχειν αὐτόν. 

᾿Αστυάγης δὲ vov μὲν βουκόλου τὴν ἀληϑείην ἐχφή- 117 
γαντος λόγον ἤδη καὶ ἐλάσσω ἐποιέδτο, “ρπάγῳ δὲ καὶ 

5 μεγάλως μεμφόμενος καλέειν αὑτὸν τοὺς δορυφόρους ἐκέ- 
λευε. ὡς δέ οἱ παρῆν ὃ Ἅρπαγος, εἴρετό μιν ὃ ̓ Ιστυάγης 
“Μρπαγε, τέῳ δὴ μόρῳ τὸν παῖδα κατεχρήσαο τόν τοι 
παρέδωκα ἐκ ϑυγατρὸς γεγονότα τῆς ἐμῆς; ὃ δὲ “ρπα- 
γος ὡς εἶδε τὸν βουκόλον ἔνδον ἐόντα, οὐ τράπεται ixi 

10 ψευδέα ὁδόν, ἵνα μὴ ἐλεγχόμενος ἁλέσχηται, ἀλλὰ λέγει 
τάδε. “ὦ βασιλεῦ, ὀπϑέτε παρέλαβον τὸ παιδίον, ἐβού- 
λευον σχοπέων ὅχως σοί τε ποιήσω κατὰ νόον, καὶ ἐ ἐγὼ 
πρὸς σὲ γινόμενος ἀναμάρτητος μήτε ϑυγατρὶ τῇ σῇ μήτε 
αὑτῷ σοὶ εἴην αὐθέντης. ποιέῳ δὴ ὧδε" καλέσας τὸν 

15 βουκόλον τόνδε παραδίδωμι τὸ παιδίον, φὰς σέ ve εἶναι 
τὸν κελεύοντα ἀποχτεῖναι αὐτό. καὶ λέγων τοῦτό γε οὐκ 
ἐψευδόμην" σὺ γὰρ ἐνετέλλεο οὕτω. παραδίδωμι μέντοι 
τῷδε κατὰ ταδε ἐντειλάμενος, ϑεῖναί μὲν ἐς ἔρημον ὄρος 
καὶ παραμόνονετα φυλάσσειν ἄχρε οὗ τελευτήσῃ, ἀπέει-᾿ 

) λήσας παντοῖα τῷδε ἣν μὴ τάδε ἐπιτελέα ποιήσῃ. ἐτεείτε 
δὲ ποιήσαντος τούτου τὰ κδλευόμενα ἐτελδύτησε τὸ παι- 
δέον, πέμψας τῶν εὐνούχων τοὺς πειστοτάτους καὶ εἶδον 
δε ἐχείνων καὶ ἔϑαψά μιν. οὕτω ἔσχε ὦ βασιλεῦ περὶ 
τοῦ πρήγματος τούτου, xal τοιούτῳ μόρῳ ἐχρήσατο ὁ 

25 παῖς: «ἍἌρπαγος μὲν δὴ τὸν ἰϑὺν ἔφαινε λόγον" ᾿στυ- 118 
ἄγης δὲ χρύπτων τόν oi ἐνεῖχε χόλον διὰ τὸ γεγονός, τερῶτα 
μέν, κατά περ ἤκουσε αὑτὸς πρὸς τοῦ βουχόλου τὸ πρῆγμα, 
πάλεν ἀπηγέετο τῷ «ρπάγῳ, μεεὰ δὲ ὥς οἱ ἐπαλιλλό- 
γητο, κατέβαινε λέγων ὡς ztepíeUr( τε ὃ πεῖς καὶ τὸ ye- 

30 yovóg Éyet καλώς᾽ “τῷ τε γὰρ πεποιημένῳ ἔφη λέγων 
“ἐς τὸν. παῖδα τοῦτον ἔκαμνον μεγάλως, καὶ ϑυγατρὶ τῇ 
ἐμῇ διαβεβλημένος οὐκ ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην. ὡς ὧν | τῆς 
τύχης &U μετεστεώσης, τοῦτο μὲν τὸν σεωυτοῦ παῖδα ἀπό- 
πέμψον παρὰ τὸν παῖδα τὸν νεήλυδα, τοῦτο δέ (σῶστρα 

26. ἐνεῖχε H. Stephanus: ἐνείχεε 
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γὰρ τοῦ παιδὸς μέλλω ϑύειν τοῖσι ϑεῶν τιμὴ αὕτη προσ- 
119 κέεται) πάρισϑί μοι inl δεῖσενον." "derrayoc μὲν ὡς 

ἤκουσε ταῦτα, προσκυνήσας καὶ μεγάλα ποιησάμενος ὅτι 
τε ἡ ἅἁμαρτάς oí ἐς δέον ἐγεγόνεε καὶ ὅτε ἐπὶ τύχῃσι 
χρηστῇσι ἐπὶ δεῖσενον ἐκέκλητο, ἤιε ἐς τὰ olxío. ἐσελϑὼν 
δὲ τὴν ταχίστην, ἦν γάρ οἱ παῖς εἷς μοῦνος ἔτεα τρέα 
καὶ δέκα κου μάλιστα γεγονώς, τοῦτον ἐκπέμπει ἰέναι τὲ 
κελεύων ἐς Ἡστυάγεος καὶ ποιέειν 0 τε ἂν ἐκεῖνος κελεύῃ, 

αὐτὸς δὲ περιχαρὴς ἐὼν φράζει τῇ γυναικὶ τὰ συγκυρή- 
σαντα. ᾿Αστυάγης δέ, ὥς οἱ ἀπίκετο ὃ Ἅρπαγου παῖς, 

σφάξας αὑτὸν καὶ κατὰ μέλεα διελὼν τὰ μὲν ὥπτησε τὰ 
δὲ ἥψησε τῶν κρεῶν, εὔτυκα δὲ ποιησάμενος εἶχε ἕτοιμα. 
ἐπείτε δὲ τῆς ὥρης γινομένης τοῦ δείπνου παρῆσαν οἵ 
τε ἄλλοι δαιτυμόνες xol ὃ Ἅρπαγος, τοῖσι μὲν ἄλλοισε 
καὶ αὐτῷ Ἡστυαγεὶ παρετιϑέατο τράπεζαι ἐπίσελεαε un- 
λέων κρεῶν, “ρπάγῳ δὲ τοῦ παιδὸς τοῦ ἑωυτοῦ, πλὴν 

κεφαλῆς τὸ καὶ ἄκρων χειρῶν τε καὶ ποδῶν, τἄλλα πάντα" 

ταῦτα δὲ χωρὶς ἔκειτο ἐπὶ κανέῳ κατακεκαλυμμένα. ὡς 
δὲ τῷ “Φρπάγῳ ἐδόκεε ἅλις ἔχειν τῆς βορῆς, ““στυάγης 
εἴρετό μιν εἰ ἡσϑείη τε τῇ ϑοίνῃ. φαμένου δὲ Ἁρπάγου 
καὶ κάρτα ἡσϑῆναι, παρέφερον τοῖσι προσέκειτο τὴν κε- 
φαλὴν τοῦ παιδὸς κατακεκαλυμμένην καὶ τὰς χεῖρας καὶ 
τοὺς πόδας, Ἅρπαγον δὲ ἐκέλευον προσστάντες ἀποχκα- 
λύπτειν τὸ καὶ λαβεῖν τὸ βούλεται αὐτῶν. πειϑόμενος 
δὲ ὁ Ἅρπαγος καὶ ἀποκαλύπτων δρᾷ τοῦ παιδὸς τὰ λεέμ-- 
ματα, ἰδὼν δὲ οὔτε ἐξεπλάγη ἐντός τε ἑωυτοῦ γένεται. 
εἴρετο δὲ αὑτὸν ὃ «Ἱστυάγης εἶ γινώσκοι ὅτευ ϑηρίου κρέα 
βεβρώκοι. ὃ δὲ καὶ γινώσκειν ἔφη καὶ ἀρεστὸν εἶναι πᾶν 
τὸ ἂν βασιλεὺς ἔρδῃ. τούτοισι δὲ ἀμειψάμενος καὶ ἀνα- 
λαβὼν τὰ λοιπὰ τῶν κρεῶν ἤιε ἐς τὰ olxía, ἐνθεῦτεν δὲ 
ἔμελλε, ὡς ἐγὼ δοκέω, ἁλέσας ϑάψειν τὰ πάντα. 

Monáyo μὲν Morváygc δίκην ταύτην ἐπέϑηκε, Κύρου 
δὲ πέρι βουλεύων ἐκάλεε τοὺς αὐτοὺς τῶν Μάγων oi τὸ 

12. εὔτυχτα B^ R j| 11. axoéov? | χειρῶν τε καὶ ποδῶν expelle- 
bat Ed. Scheer || 23. προσστάντες Schweighàuser: προστάντες 
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ἐνύπνιόν οἱ ταύτῃ ἔκριναν. ἀπικομένους δὲ εἴρετο ὁ 
στυάγης τῇ ἔκρινάν oi τὴν ὄψιν. οἱ δὲ κατὰ ταὐτὰ 
εἴπταν, λέγοντες ὡς βασιλεῦσαι χρῆν τὸν παῖδα, εἰ ἐπέ- 
ζωσε καὶ μὴ ἀπέϑανε πρότερον. 0 δὲ ἀμείβεται αὐτοὺς 

5 τοῖσιδε. “ἔστι τε ὁ παῖς καὶ περίεστι, καί μὲν ἐπ᾿ ἀγροῦ 
διαιτώμενον οἱ ἐκ τῆς κώμης παῖδες ἐστήσαντο βασιλέα. 
ὃ δὲ πάντα ὅσα περ οἱ ἁληϑέε λόγῳ βασιλέες ἐτελέωσε 
ποιήσας᾽ καὶ γὰρ δορυφόρους καὶ ϑυρωροὺς καὶ ἀγγελιη- 
φόρους καὶ τὰ λοιπὰ πάντα διατάξας ἤρχε. xol νῦν ἐς 

ι90 τέ ὑμῖν ταῦτα φαίνεται φέρειν; εἶπαν οἱ Mayot “εἰ μὲν 
περέεστί τε καὶ ἐβασίλευσε ὃ παῖς μὴ ἔκ προνοίης τινός, 
ϑάρσεέ τε τούτου εἵνεκα καὶ ϑυμὸν ἔχε ἀγαϑόν" ov γὰρ 
ἔτι τὸ δεύτερον ἄρξει. παρὰ σμικρὰ γὰρ καὶ τῶν λογέων 
ἡμῖν ἔνεα κεχιώρηκε, καὶ τά γε τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα 

15 τελέως ἐς ἀσϑενὲς ἔρχεται." ἀμείβεται Ó Aovváyge τοῖ- 
σιδε. “καὶ αὐτὸς ὦ Μάγοι ταύτῃ πλεῖστος γνώμην eiu, 
βασιλέος δνομασϑέντος τοῦ παιδὸς ἐξήκειν ve τὸν ὄνειρον 
καί μοι τὸν παῖδα τοῦτον εἶναι δεινὸν ἔτε οὐδέν. ὅμως 
μέν γέ vot συμβουλεύσατέ μοι εὖ περεσκεψάμενοι τὰ μέλ- 

20 λει ἀσφαλέστατα εἶναι οἴκῳ τε τῷ ἐμῷ καὶ ὑμῖν-" εἶπαν 
πρὸς ταῦτα οἱ Μάγοι “ὦ βασιλεῦ, καὶ αὐτοῖσι ἡμῖν περὶ 
πολλοῦ ἔστε κατορϑοῦσϑαι ἀρχὴν τὴν σήν. κείνως μὲν 
γὰρ ἀἁλλοτριοῦται ἐς τὸν παῖδα τοῦτον περειοῦσα ἐόντα 
Πέρσην, καὶ ἡμεῖς ἐόντες ῆδοι δουλούμεϑαά τε καὶ λόγου 

25 οὐδενὸς γινόμεϑα πρὸς “Περσέων, ἐόντες ξεῖνοι" σέο à'| 
ἐνεσεεῶτος βασιλέος, ἐόντος πολιήτεω, χαὶ ἄρχομεν τὸ 

μέρος καὶ τιμὰς πρὸς σέο μεγάλας ἢ ἔχομεν. οὕτω ὧν πάν- 
τως ἡμῖν σέο καὶ τῆς σῆς ἀρχῆς προοπτέον ἐστί. καὶ νῦν 
εἰ φοβερόν τι ἐνωρῶμεν. πᾶν ἂν σοὶ προεφράζομεν. γῦν 

x δὲ ἀποσχήψαντος τοῦ ἐνυπνίου ἐς φαῦλον, αὐτοί τε ϑαρ- 
σέομεν καὶ σοὶ ἕτερα τοιαῦτα παρακελευόμεϑα. τὸν δὲ 
παῖδα τοῦτον ἐξ ὀφϑαλμῶν ἀπόπεμψαι ἐς Πέρσας τὸ καὶ 

τοὺς γειναμένους." ἀχούσας ταῦτα ὃ ΑΙἰστυάγης ἐχάρη τε 121 

καὶ καλέσας τὸν Κῦρον ἔλεγέ οἱ τάδε. “ὦ παῖ, σὲ γὰρ 

28. σέο τε χαὶ Hi ἢ 29. ἐνωρῶμεν Lhardy: ἑωρῶμεν || 80. φλαῦρον ἢ 
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ἐγὼ δι ὄψιν ὀνείρου ov τελέην vÓíxeov, τῇ σεωυτοῦ δὲ 
μοίρῃ περέξις᾽ νῦν ὧν ἴϑι χαίρων ἐς Πέρσας, πομποὺς 
δὲ ἐγὼ ἅμα πέμψω. ἐλϑὼν δὲ ἐκεῖ πτατέρα v6 καὶ μητέρα 
εὑρήσεις ov κατὰ ἸΜΠιτραδάτην τε τὸν βουχόλον καὶ τὴν 

122 γυναῖχα αὐτοῦ. ταῦτα εἴπας ὃ :4στυάγης ἀποπέμπει 5 
τὸν Κῦρον. νοστήσαντα δέ μιν ἐς τοῦ Καμβύσεω τὰ oixía 

ἐδέξαντο οἱ γεινάμενοι, καὶ δεξάμδνοι ὡς ἐπύϑοντο, μεγά- 
λως ἀσπάζοντο οἷα δὴ ἐπιστάμενοι αὐτίκα τότε τελευ- 
τῆσαι, ἱστόρεόν τε ὅτεῳ τρόπῳ περιγένοιτο. ὃ δέ σφι 
ἔλεγε, φὰς πρὸ τοῦ μὲν οὐκ εἰδέναι ἀλλ᾽ ἡμαρτηκέναι 10 
πλεῖστον, κατ᾽ 000» δὲ πυϑέσθαι πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ 
πάϑην" ἐπίστασθαι μὲν γὰρ ὡς βουκόλου τοῦ l4o*va- 
yeog δἴη παῖς, ἀπὸ δὲ τῆς χεῖϑεν ὁδοῦ τὸν πάντα λόγον 
τῶν πομπῶν πυϑέσϑαι. τραφῆναι δὲ ἔλεγε ὑπὸ τῆς τοῦ 
βουκόλου γυναικός, ἢιέ ve ταύτην αἰνέων διὰ παντός, ἦν 15 
τέ οἱ ἐν τῷ λόγῳ τὰ πάντα ἡ Κυνώ. οἱ δὲ τοκέες zaga- 
λαβόντες τὸ οὔνομα τοῦτο, ἵνα ϑειοτέρως δοχέῃ τοῖσι 
Πέρσῃσι περιεῖναέ σφι ὃ παῖς, κατέβαλον φάτιν ὡς ἐκ- 
κείμενον Κῦρον κύων ἐξέϑρεψε. ἐνθεῦτεν μὲν ἡ φάτις 
αὕτη κεχώρηκδ. 20 

128 ΑΚῦύρῳ δὲ ἀνδρευμένῳ καὶ ἐόντε τῶν ἡλίκων ἀνδρηιο- 
τάτῳ καὶ προσφιλεστάτῳ προσέκειτο ὃ Ἅρπαγος δῶρα 
“πέμπων, τέσασϑαι ᾿“στυάγεα ἐπιϑυμέων" ἀπ᾽ δωντοῦ γὰρ 
ἐόντος ἰδιώτεω οὐκ ἐνώρα τιμωρέην ἐσομένην ἐς Z4ovva- 
γεα, Κῦρον δὲ δρέων ἐπιτρεφόμενον ἐποιέετο σύμμαχον, 25 
τὰς πάϑας τὰς Κύρου τῇσι ἑωντοῦ ὁμοιούμενος. πρὸ δ᾽ 
ἔτε τούτου τάδε oí κατέργαστο" ἐόντος τοῦ στυαγεος 
πικροῦ ἐς τοὺς Ἰήδους, συμμέσγων ἑνὶ ἑκάστῳ ὃ Ἅρπα- 
γος τῶν πρώτων Ἰήδων ἀνέπευϑε ὡς χρὴ Κῦρον προ- 
στησαμένους 2dovvaysa παῦσαι τῆς βασιληέης. κατερ- 90 
γασμένου δέ οἱ τούτου καὶ ἐόντος ἑτοίμου, οὕτω δὴ τῷ 
Κύρῳ διαιτωμένῳ ἐν Πέρσῃσι βουλόμενος “ἄρπαγος δη- 
λῶσαε τὴν ἑωυτοῦ γνώμην ἄλλως μὲν οὐδαμῶς εἶχε ἅτε 
τῶν ὅδῶν φυλασσομενέων, ὃ δὲ ἐπιτεχνᾶται τοιόνδε᾽ λαγὸν 
μηχανησάμενος, καὶ ἀνασχέσας τούτου τὴν γαστέρα καὶ 85 
οὐδὲν ἀγιοτίλας, ὡς δὲ εἶχε οὕτω ἐσέϑηκε βυβλίον, γρά- 



--
- 

Ὁ
 

-
-
-
ς
 





HPOAOTOY A 05 

Vac τὰ oi ἐδόκεε" ἀπορράψας δὲ τοῦ λαγοῦ τὴν γαστέρα, 
καὶ δίκτυα δοὺς ἅτε ϑηρευτῇ τῶν οἰκετέων τῷ πιστοτάτῳ, 
ἀπέστελλε ἐς τοὺς Πέρσας, ἐντειλάμενός οἱ ἀστὸ γλώσσης 
διδόντα τὰν λαχὰν Κύρῳ ἐπυδιτιδῖν αὐταχδερέῃ μεν διελδῖν 
καὶ μηδένα οὗ ταῦτα ποιδῦντι παρεῖναι. σαῦτα τε δὴ 124 
ὧν ἐπιτελέα ἐγένετο καὶ ὃ Κῦρος παραλαβὼν τὸν λαγὸν 
ἀνέσχεσε᾽ εὑρὼν δὲ ὃν αὑτῷ τὸ βυβλίον ἐνεὸν λαβὼν 
ἐπελέγετο, τὰ δὲ γράμμωτα ἔλεγε τάδε. “ὦ παῖ Καμ- 
βύσεω, σὲ γὰρ ϑεοὶ ἐπορῶσε᾽ οὐ yàg a» κοτὲ ἐς τοσοῦτο 
τύχης ἀπέμευ" σύ vuv Αστυάγεα τὸν σεωυτοῦ φονέα τῖααι. 
κατὰ μὲν γὰρ τὴν vavzov προϑυμέην τέϑνηκας, τὰ δὲ κατὰ 
ϑεούς τὸ καὶ ἐμὲ περέξις᾽ và d& καὶ πάλαι δοκέω :τάντα 
ἐκμεμαϑηκέναι, σέο. τὸ αὐτοῦ πέρι ὡς ἐπρήχϑη, καὶ οἷα 
ἐγὼ ὑπὸ ᾿σευάγεος πέπονϑα, ὅτι Ga οὐκ ἀπέκτεινα ἀλλὰ 
ἔδωκα τῷ βουχόλῳ. αὖ νυν, ἣν βαύλῃ ἐμοὶ ποίϑεσϑαι, 
τῆς περ ᾿στυάχης ἄρχει χώρης, ταύτης ἀπάσης ἄρξεις. 
Πέρσας γὰρ ἀναπείσας ἀπέστααϑαι στρατηλάτεε ἐπὶ Mr- 
δους᾽ καὶ ἤν τε ἐγὼ ὑπὸ ᾿Ασευάγεος ἀποδεχϑέω στρατη- 
γὸς Gvzío σεῦ, ἔστι τοι τὰ σὺ βούλεαι, ἤν τε τῶν τις δθ- 

2) κέμων ἄλλος ἹΜήδων᾽ πρῶτοι γὰρ οὗτοι ἀποαπάντες ἀπ᾽ 
ἐκείγου καὶ γενόμενοι σερὰς aéo ατυάγξα παταιρέβεν σεδὲτ 
θήσονται. ὡς ὧν ὁτοίμου τοῦ ys àv9aóe ἐόντος, σεοέεε 

ταῦτα καὶ παίδε χασὰ τάχος ἀχούσας ταῦτα ὃ Κυρας 125 ' 

ἐφρόντιζε ὅτεῳ τρόπῳ σοφωτάτῳ Πέρσας ἀναπείσει ἀπε» 
25 στασϑαι, φροντέξων δὲ εὑρίσκεται ταῦτα καιριώτατα εἶναι" 

imoíss δὴ ταῦτα. γράψας ὃς βυβλίον τὰ ἐβούλετο, ἁλέην 
τῶν Περσέων ἐποιήθατο, μετὰ δὲ ἀναπεύξας τὸ βυβλέον 
καὶ ἐτειλεγόμενος i ἔφη “στυάγεά pu στρασηγὸν Περσέων 
ἀποδειρινύναι. “ψῦν τε. ἔφη λέγων, ἡ "e Πέρσαι, 769oa 

80 γορεύω vui» παρεῖναι ἕκαστον tyovta Ógémawov. Κῦρος 
uà» ταῦτα προηγόρευσο. ἔστι δὲ Ἠεραέων συχνὰ yéveo, 
xal τὰ μὲν αὐτῶν ὃ Κῦρος συνάλεσε καὶ ἀνέπεισε ἀπέ- 
στασϑαι ἀσὸ ᾿ήδων᾽ ἔστε δὲ τάδε, ἐξ ὧν ὥλλοι πάντες 
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ἀρτέαται Πέρσαι, Πασαργαδαι Μαράφιοι Maontt. τού- 
των Πασαργάδαι εἰσὶ ἄριστοι, ἐν τοῖσι καὶ ᾿Αχαιμενίδαι 
εἰσὶ φρήτρη, ἔνϑεν οἱ βασιλέες οἱ Περσεῖδαι γεγόνασι. 
ἄλλοι δὲ Πέρσαι εἰσὶ οἵδε, Πανϑιαλαῖοι 4ηρουσιαῖοι Γερ- 
μάνιοι. οὗτοι μὲν πάντες ἀροτῆρες εἰσί, οἱ δὲ ἄλλοι vo- 5 

126 μάδες, 4aot Mágdo: 4φοπικοὶ Σαγάρτιοι. ὡς δὲ παρῆ- 
σαν ἅσεαντες ἔχοντες τὸ προειρημένον, ἐνθαῦτα ó Κῦρος, 
7» γάρ τις χῶρος τῆς Περσικῆς ἀκανϑώδης ὅσον τε ἐπὶ 
ὀχτωκαίδεχα σταδίους ἢ εἴχοσι πάντῃ, τοῦτόν σφι τὸν 
χῶρον προεῖπε ἐξημερῶσαι ἐν ἡμέρῃ. ἐπιτελεσάντων δὲ 10 
τῶν Περσέων τὸν προχείμενον ἄεϑλον, δεύτερά σφι προ- 
εἶπε ἐς τὴν ὑστεραίην παρεῖναι λελουμένους. ἐν δὲ τούτῳ 
τά τε αἰπόλια καὶ τὰς ποίμνας καὶ τὰ βουκόλια ὁ Κῦρος 

πάντα τοῦ πατρὸς συναλίσας ἐς τὠυτὸ ἔϑυσε καὶ παρε- 
σκεύαζε ὡς δεξόμενος τὸν Περσέων στρατόν, πρὸς δὲ οἴνῳ 15 
τε xal σιτέοισι ὡς ἐπιτηδεοτάτοισι. ἀπικομένους δὲ τῇ 
ὑστεραίῃ τοὺς Πέρσας καταχλένας ἐς λειμῶνα εὐώχεε. 
ἐπείτε δὲ ἀπὸ δείπνου ἦσαν, εἴρετο σφέας ὃ Κῦρος xó- 
vega τὰ τῇ προτεραίῃ εἶχον ἢ τὰ παρεόντα σφι εἴη oíge- 
τώτερα. οἱ δὲ ἔφασαν πολλὸν εἶναι αὐτῶν τὸ μέσον" τὴν 20 
μὲν γὰρ προτέρην ἡμέρην πάντα σφι xaxà ἔχειν, τὴν δὲ 
τότε παρεοῦσαν πάντα ἀγαϑά. παραλαβὼν δὲ τοῦτο τὸ 
ἔπος ὁ Κῦρος παρεγύμνου τὸν πάντα λόγον, λέγων “ἄν- 
ógec Πέρσαι, οὕτω ὑμῖν ἔχει. βουλομένοισι μὲν ἐμέο πεί- 
ϑεσϑαι ἔστι τάδε τε καὶ ἄλλα μυρία ἀγαϑά, οὐδένα πόνον 35 
δουλοπρεπέα ἔχουσι, μὴ βουλομένοισι δὲ ἐμέο πείϑεσθϑαι 
εἰσὶ ὑμῖν πόνοι τῷ χϑιζῷ παραπλήσιοι ἀναρέϑμητοι. vov 
ὧν ἐμέο πειϑόμενοι γίνεσϑε ἐλεύϑεροι. αὐτός τε γὰρ 
δοκέω ϑείῃ τύχῃ γεγονὼς τάδε ἐς χεῖρας ἄγεσϑαι, καὶ 
ὑμέας ἤγημαι, ἄνδρας Μήδων εἶναι οὐ φαυλοτέρους οὔτε 90 
τάλλα οὔτε τὰ πολέμια, ὡς ὧν ἐχόντων ὧδε, ἀπίστασϑε 

ἀπ ᾿4στυάγεος τὴν ταχίστην." 
127 Πέρσαι μέν γυν προόστάτεω ἐπιλαβόμενοι ἄσμενοι 

8. τις χῶρος ἢ: τῆς χώρης ἢ 14. ἔϑυε PR || 15. vóv] τῶν AR | 
φλαυροτέρους Bredow 
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ἐλευϑὲροῦντο, xal πάλαι δεινὸν ποιεύμενοι ὑπὸ ἸΠήδων 
ἄρχεσϑαι. Αστυάγης δὲ ὡς ἐπύϑετο Κῦρον ταῦτα πρήσ- 
σοντα, πέμψας ἄγγελον ἐκάλεε αὑτόν. ó δὲ Κῦρος ἐκέ- 
λευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν ὅτι πρότερον ἥξοι παρ᾽ 
ἐχεῖνον ἢ Ἀστυάγης αὐτὸς βουλήσεται. ἀχούσας δὲ ταῦτα 

ὃ στυάγης Μήδους τε ὥπλισε πάντας, καὶ στρατηγὸν 
αὑτῶν ὥστε ϑεοβλαβὴς ἐὼν “Ἄρπαγον ἀπέδεξε, λήϑην ποι- 
εύμενος τά μὲν ἐόργεε. ὡς δὲ οἱ ἸΠῆδοι στρατευσάμενοι 
τοῖσι Πέρσῃσι συνέμισγον, ot μὲν τινὲς avrov ἐμάχοντο, 
ὅσοι μὴ τοῦ λόγου μετέσχον, ol δὲ αὐτομόλεον πρὸς τοὺς 
Πέρσας, οἱ δὲ πλεῖστοι ϑελοχάκεόν τὸ καὶ ἔφευγον. δια- 128 
λυϑέντος δὲ τοῦ ἸΠηδιχοῦ στρατεύματος αἰσχρῶς, ὡς ἐπύ- 
Sero τάχιστα ὃ ζ4στυάγης, ἔφη ἀπειλέων τῷ Κύρῳ “ἀλλ 
οὐδ᾽ ὥς Κῦρός γε χαιρήσει" τοσαῦτα εἴπας πρῶτον μὲν 
τῶν ἴιγων τοὺς ὄνειροπόλους, οἵ μὲν ἀνέγνωσαν μετεῖναι 
τὸν Κῦρον, τούτους ἀνεσκολόπισε, μετὰ δὲ ὠπλισε τοὺς 
ὑπολειφϑέντας iy τῷ ἄστει τῶν ήδων, νέους τε καὶ 
πρεσβύτας ἄνδρας. ἐξαγαγὼν δὲ τούτους καὶ συμβαλὼν 
τοῖσι Πέρσῃσι ἑσσώϑη, καὶ αὐτός ve 4Ιστυάγης ἐζωγρήϑη 
καὶ τοὺς ἐξήγαγε τῶν ἸΠήδων ἀπέβαλε. ἐόντι δὲ αἴχμα- 129 
λώτῳ τῷ Πστυαγεὶ προσστὰς ὃ Ἄρπαγος κατέχαιρέ ve 
καὶ κατεχερτόμεδ, καὶ ἄλλα λέγων ἐς αὑτὸν ϑυμαλγέα 
ἔπεα, καὶ δὴ καὶ εἴρετό μὲν πρὸς τὸ ἑωυτοῦ δεῖσενον, τό 
μὲν ἐχεῖνος σαρξὶ τοῦ παιδὸς ἐϑοίνησε, 0 τι εἴη ἡ ἐχείνου 
δουλοσύνη ἀντὶ τῆς βασιληίης. ὃ δέ μὲν προσιδὼν ἀντεί- 
ρετο δἰ ἑωυτοῦ ποιέεται τὸ Κύρου ἔργον. Ἅρπαγος δὲ 
ἔφη, αὑτὸς γὰρ γράψαι, τὸ πρῆγμα ἑωυτοῦ δὴ δικαίως 
εἶναι. ᾿στυάγης δέ μὲν ἀπέφαινε τῷ λόγῳ σκχαιότατόν 
τε καὶ ἀδικώτατον ἐόντα πάντων ἀνϑρώπων, σκχαιότατον 

8ὺ μέν ye, εἶ παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γενέσϑαι, sl δὴ δὶ écv- 
τοῦ γε ἔπρήχϑη τὰ παρεόντα, ἄλλῳ περιέϑηχε τὸ κράτος, 
ἀδικώτατον δέ, ὅτε τοῦ δείσενου εἵνεχεν ἹΠήδους κατεδού- 
λωσε. εἶ γὰρ δὴ δεῖν πάντως περιϑεῖναι ἄλλῳ τεῷ τὴν 

23. πρὸς ---ἐϑοίνησε aptius legentur post χατεχερτόμεε ! 21. δὴ 
ἑωυτοῦ PR | 30. αὐτοῦϊ | 33. δέον 4860 
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βασιληίην καὶ μὴ αὑτὸν ἔχειν, δικαιότερον εἶναι ήδων 
τεῷ περιβαλεῖν τοῦτο τὸ ἀγαϑὸν ἢ Περσέων. νῦν δὲ Μή- 
ὅους μὲν ἀναιτίους τούτου ἐόντας δούλους ἀντὶ δεσποτέων 
γεγονέναι, Πέρσας δὲ δούλους ἐόντας τὸ πρὶν ήδων νῦν 
γεγονέναι δεσπόξας. 

10 Ἀστυάγης μέν vvv βασιλεύσας ἐπ᾽ ἔτεα πέντε xal 
τριήκοντα οὕτω τῆς βασιληέης κατεπαύσϑη, Μῆδοι δὲ 
ὑπέχυψαν Πέρσησι διὰ τὴν τούτου πιχρότητα, ἄρξαντες 
τῆς ἄνω Ἅλυος ποταμοῦ ldoíng ἐπ᾽ ἔτεα τριήκοντα καὶ 
ἑχατὸν δυῶν δέοντα, πάρεξ ἢ ὅσον οἱ Σκχύϑαι ἤρχον. 

,.. ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ μετεμέλησέ τέ σφε ταῦτα ποιήσασι 
καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ dogalov, ἀποστάντες δὲ ὀὁπέσω κα- 
τεστράφϑηδσαν μάχῃ »εκηϑέντες. τότε δὲ ἐπὶ ᾿“στυάγεος 
oi Πέρσαι. τε καὶ ὃ Κῦρος ἐπαναστάντες τοῖσι Πήδοισι 
ἦρχον τὸ ἀπὸ τούτου τῆς “Ἀσίης. ᾿Αστυάγεα δὲ Κῦρος 
κἀκὸν οὐδὲν ἄλλο ποιήσας εἶχε τεαρ᾽ δωυτῷ, ἐς ὃ ἐτε- 
λεύτησε., 

Οὕτω δὴ «Κῦρος γενόμενός τε χαὶ τραφεὶς ἐβασέλευσε 

καὶ Κροῖσον ὕστερον τούτων ἄρξαντα ἀδικέης χατεστρέ- 
.. Vazo, ὡς εἴρηταί. μοι πρότερον, τοῦτον δὲ καταστρειμα- 

μενος οὕτω πάσης τῆς ᾿Ασίης ἦρξε. 
131 Πέρσας δὲ οἶδα νόμοισι τοιοῖαιδε χρεωμένους, ἀγάλ- 

ματα ui» καὶ νηοὺς καὶ βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιδυμένους 
ἱδρύεσϑαι, ἀλλὰ καὶ τοῖσι ποιεῦσι μωρέην ἐπιφέρουσι, 
ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν, 0S, οὐκ ἀνθϑρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς 
ϑεοὺὴς κατά πέρ οὗ Ἕλλημες εἶναι" oi δὲ νομίζουσι 4i 
μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων ἀναβαένοντες ϑυσίας 
ἔρδειν, τὸν κύκλον τεάντα τοῦ οὐρανοῦ 4ία καλέανεες" 
ϑύοναι δὲ ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ καὶ. γῇ καὶ πευρὲ καὶ ὕδατι 
καὶ ἀνέμοισι. τούτοισι μὲν δὴ ϑύουσι μούνοισι ἀρχῆϑεν, 
ἐτωμεμαϑήκασε δὲ καὶ τῇ Οὐρανίῃ ϑύειν, παρά τε “Ισσυ- 
ρέων μαϑόνεεος xol “ραβίων᾽ καλέουσι δὲ ασάριοι τὴν 
“Ἀφροδίτην Πύλιεεα, ᾿ἄράβιοι δὲ “4λελάτ, Πέρσαι δὲ 

132 ἹΜέτραν. ϑυσίη δὲ τοῖσι Πέρσῃσι περὶ τοὺς εἰρημένους 

33. Ἀλιλάτ Selden: ἄλοττα 
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ϑεοὺς ἤδε κατέστηκδ᾽ οὔτε βωμοὺς ποιεῦνται οὔτε τῦρ᾽ 
ἀνακαίουσε μέλλοντες ϑύειν, οὐ σπονδῇ χρέωνταε, οὐκὶ 
αὐλῷ, οὐ στέμμασι, οὐκὶ οὐλῆσε" τῶν δὲ ὡς ἑκάστῳ ϑύειν 
ϑέλῃ, ἐς χώρον καϑαρὸν ἀγαγὼν τὸ χεῆνος καλέδι τὸν 

5 ϑεόν, ἐστεφανωμένος τὸν τιάραν μυρσίνῃ μάλιστα. ἑωυτῷ 
μὲν δὴ τῷ ϑύοντι ἰδίῃ μούνῳ οὔ οἱ ἐγγένεεαι ἀρᾶσϑαι 
ἀγαϑά, ὃ δὲ τοῖσι πᾶσι Πέρσῃσι κατεύχεται εὖ γίνεσϑαι 
καὶ τῷ βασιλέι" ἐν γὰρ δὴ τοῖσε ἅπασε Πέρσησι καὶ αὐτὸς 
yívesat. ἐπεὰν δὲ διαμιστύλας κατὰ μέλεα τὸ ἱρήϊον 

10 ἑψήσῃ τὰ κρέα, ὑποπάσας ποίην ὡς ἀπααλωτάτην, μάλιστα 
δὲ τὸ τρίφυλλον, ἐπὶ ταύτης ἔϑηχε ὧν πάντα τὰ κρέα. 
διαϑέντος δὲ αὑτοῦ Máyoc ἀνὴρ παρεστεὼς ἐπαείδει ϑεο-- 

γονέην, οἵην δὴ ἐκεῖνοι λέγουσι εἶναι τὴν ἐπαοιδήν" ἄνευ 
γὰρ δὴ Μάγου οὔ σῴε νόμος ἐστὲ ϑυσίας ποιέεσϑαι. 

15 ἐπισχὼν δὲ ὀλίγον χρόνον ἀποφέρεται ὃ ϑύσας τὰ κρέα 
xal χρᾶται ὅ τι μὲν λόγος αἱρέει. ἡμέρην δὲ ἁπασέων 133 
μάλιστα ἐκεένην τιμᾶν γομέζουσι τῇ ἕχαστος ἐγένετο. ἐν 
ταύτῃ δὲ πλέω δαῖτα τῶν ἀλλέων δικαιεῦσε προτόϑεσϑαι" 
ἐν τῇ οἱ εὐδαίμονες αὑτῶν βοῦν xal ἵππον καὶ κάμηλον 

20 xai ὄνον προτιϑέαται ὅλους ὀπεοὺς ἐν καμένοισι, οἱ δὲ 

πένητες αὑτῶν τὰ λεπτὰ τῶν προβάτων προτιϑέαται. 
σέτοισι δὲ ὀλίγοισι χρέωνται, ἐπειφορήμασι δὲ" πολλοῖσι 
καὶ ovx ἀλέσι" χαὶ διὰ τοῦτο φασὶ Πέρσαι τοὺς Ἕλληνας 
σιτεομένους πεινώντας παύεσϑαι, ὅτι σφε ἀπὸ δείπνου 

5 παραφορέεται οὐδὲν λόγου ἄξιον" εἰ δέ τε παραφέροιτο, 
ἐσθίοντας ἂν ov παύεσϑαι. οἴνῳ δὲ κάρτα σεροσχέαταε, 
καέ σφε ovx ἐμέσαι ἔξεστι, οὐχὶ οὐρῆσαι ἀντίον ἄλλου. 
ταῦτα μέν νυν οὕτω φυλάσσεται, μεϑυσχόμενοι δὲ ἐώϑασι 
βουλεύεσϑαι τὰ σπουδαιέστατα τῶν πρηγμάτων" τὸ δ᾽ 

80 ἄν ἀδῃ σφι βουλευομένοισι, τοῦτο τῇ ὑστεραίῃ νήφουσι 
προτεϑεῖ Ó στέγαρχος, ἐν τοῦ ἂν ἐόντες βουλεύωνταε,. καὶ 
ἣν μὲν Góp καὶ γήφουσι, χρέωνται αὐτῷ, ἣν δὲ μὴ ἄδῃ, 
μετιεῖσι. τὰ δ᾽ ἂν νήφοντες προβουλεύσωνται, μεϑυσχό- 

“7 « 

3. ἕκαστος Bekker | 9. μέλεα Ed. Scheer: μέρεα | 11. πάντα τὰ 
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134 μενοι ἐπιδιαγινώσκουσι. ἐντυγχάνοντες δ᾽ ἀλλήλοισι iy 
τῇσι ὁδοῖσι, τῷδε ἂν τις διαγνοέη εἰ ὅμοιοι εἰσὶ οἱ συν- 
τυγχάνοντες ἀντὶ γὰρ τοῦ “προσαγορεύειν ἀλλήλους φι- 
λέουσι τοῖσι στόμασι" ἢν δὲ ἢ 7) οὕτερος ὑποδεέσεερος ὀλέγῳ, 
τὰς παρειὰς φιλέονταε᾽ ἣν δὲ πολλῷ 7) οὕτερος ἀγεννές- 
στερος, προσπίπτων προσχυνέει τὸν ἕτερον. τιμῶσι δὲ 
ἔκ πάντων τοὺς ἄγχιστα ἑωυτῶν οἰκέοντας μετά γε écv- 
τούς, δεύτερα δὲ τοὺς δευτέρους" μετὰ δὲ κατὰ λόγον σερο- 
βαίνοντες τιμῶσι" ἥκιστα δὲ τοὺς ἑωυτῶν ἑχαστάτω οἴκη- 
μένους ἐν τιμῇ ἄγονται, νομίζοντες ἑωυτοὺς εἶναι ἀνθρώ- 
πων μαχρῷ τὰ πάντα ἀρίστους, τοὺς δὲ ἄλλους κατὰ 
λόγον [τῷ λεγομένῳ] τῆς ἀρετῆς ἀντέχεσθαι, τοὺς δὲ 
ἑχαστάτω οἰκέοντας ἀπὸ ἑωυτῶν κακίστους εἶναι. ἐπὶ 
δὲ Μήδων ἀρχόντων καὶ ἦρχε τὰ ἔϑνεα ἀλλήλων, συνα- 
πάντων μὲν Μῆδοι καὶ τῶν ἄγχιστα οἰκεόντων σφίσι, 
οὗτοι δὲ καὶ τῶν ὁμούρων, ol δὲ μάλα τῶν ἐχομένων, 
κατὰ τὸν αὑτὸν δὴ λόγον καὶ οἱ Πέρσαι τιμῶσε" προέ- 

18δβαινε γὰρ δὴ τὸ ἔϑνος ἄρχον τε καὶ ἐσειεροπιδῦον. ξεινικὰ 
δὲ νόμαια Πέρσαι προσίενται ἀνδρῶν μάλιστα. καὶ γὰρ 
δὴ τὴν Μηδικὴν ἐσθῆτα νομίσαντες τῆς ἑωυτῶν εἶναι 
καλλίω φορέουσι, καὶ ἐς τοὺς πολέμους τοὺς “4 ἰγυτετέους 

ϑώρηκας" καὶ εὐπαϑείας τε παντοδαπὰς πυνθανόμενοε 
ἐπιτηδεύουσε, καὶ δὴ καὶ ἀπ᾽ ἙἭ.λλήνων μαϑόντες παισὶ 
μέσγονται. γαμέουσι δὲ ἕκαστος αὑτῶν πολλὰς μὲν κου- 
ρεδίας γυναῖκας, πολλῷ δ᾽ ἔτει πλεῦνας παλλακὰς κεώνται. 

136 ἀνδραγαϑέη δὲ αὕτη ἀποδέδεκται, μετὰ τὸ μάχεσϑαι εἶναι 
ἀγαϑόν, ὃς ἂν πολλοὺς ἀποδέξῃ παῖδας" τῷ δὲ τοὺς τελεί- 

στους ἀποδεικνύντε δῶρα ἐχπέμπει βασιλεὺς ἀνὰ πᾶν 
ἔτος. τὸ πολλὸν δ᾽ ἡγέαται ἰσχυρὸν εἶναι. παιδεύουσι 
δὲ τοὺς παῖδας ἀπὸ πενταέτεος ἀρξάμενοι μέχρι εἰχοσαέ- 
τεὸς τρία μοῦνα, ἱππεύειν καὶ τοξεύδιν καὶ ἀληϑέζεσϑαι. 
πρὶν δὲ ἢ πενταέτης γένηται, οὐκ ἀπικνέεται ἐς ὄψιν τῷ 

12. τῷ λεγομένῳ seiunxit St.: τὸν λεγόμενον Abresch ἢ 16. xai] 
αὖ coni. Krüger | ἐχομένων. xarà vulgo ἢ 17. δὴ St.: dà ( 18. ἀρ- 
xoutvov? 
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πατρί, ἀλλὰ παρὰ τῇσι γυναιξὶ δίαιταν ἔχει. τοῦδε δὲ 
εἵνεκα τοῦτο οὕτω ποιέεται, ἵνα ἣν ἀποϑάνῃ τρεφόμενος, 
μηδεμίαν ἄσην τῷ πατρὲ προσβάλῃ. αἰνέω μέν νυν τόνδε 
τὸν νόμον, αἰνέω δὲ καὶ τόνδε, τὸ μὴ μιῆς αἰτίης εἵνεκα 
μήτε αὐτὸν τὸν βασιλέα μηδένα φονδύειν, μήτε τῶν ἄλλων 
Περσέων μηδένα τῶν ἑωυτοῦ οἰκετέων ἐπὶ μεῇ αἰτίῃ ἀνή- 
κεστον 7τάϑος ἔρδειν" ἀλλὰ λογισάμενος ἣν. εὑρίσκῃ πλέω 
τε xal μέζω τὰ ἀδικήματα ἐόντα τῶν ὑπουργημάτων, οὕτω 
τῷ ϑυμῷ χρᾶται. ἀποκτεῖναι δὲ οὐδένα χω λέγουσι τὸν 
ἑωυτοῦ πατέρα οὐδὲ μητέρα, ἀλλὰ ὁκόσα ἤδη τοιαῦτα 
ἐγένετο, πᾶσαν ἀνάγκην φασὶ ἀναζητεόμενα ταῦτα ἀν- 
ευρεϑῆναι ἤτοι ὑποβολιμαῖα ἐόντα ἢ μοιχέδια" οὐ yàg δή 
φασι olxóg elvat τόν ye ἀληϑέως τοκέα ὑπὸ τοῦ ἑωυτοῦ 
παιδὸς ἀποθνήσκειν. ἄσσα δέ σφι ποιέειν οὐκ ἔξεστι, 
ταῦτα οὐδὲ λέγειν ἔξεστι. αἴσχιστον δὲ αὐτοῖσι τὸ ψεύ- 
δεσϑαι νενόμισται, δεύτερα δὲ τὸ ὀφείλειν χρέος, πολλῶν 
μὲν καὶ ἄλλων εἵνεκα, μάλιστα δὲ ἀναγκαίην φασὶ εἶναι 
τὸν ὀφείλοντα καί τι ψεῦδος λέγειν. ὃς ἂν δὲ τῶν ἀστῶν 
λέπρην ἢ λεύκην ἔχῃ, ἐς πόλιν οὗτος οὐ κατέρχεται οὐδὲ 
'συμμίσγεται τοῖσε ἄλλοισι Πέρσῃσι" φασὶ δέ μιν ἐς τὸν 
ἥλιον ἁμαρτόντα τι ταῦτα ἔχειν. ξεῖνον δὲ πάντα τὸν 
λαμβανόμενον ὑπὸ τουτέων [πολλοὶ] ἐξελαύνουσε ix τῆς 
χώρης, καὶ τὰς λευκὰς περιστερὰς. .., τὴν αὑτὴν αἰτίην 
ἐπιφέροντες. ἐς ποταμὸν δὲ οὔτε ἐνουρέουσι οὔτε iu- 
σοεύουσε, οὐ χεῖρας ἐναπονέζονται, οὐδὲ ἄλλον οὐδένα περιο- 
ρῶσι, ἀλλὰ σέβονται ποταμοὺς μάλιστα. καὶ εόδε ἄλλο 
σφι ὧδε συμπέπτωκε γένεσϑαι, τὸ Πέρσας μὲν αὑτοὺς 
λέληϑε, ἡμέας μέντοι οὔ" τὰ οὐνόματά σφε ἐόντα ὅμοια 
τοῖσι σώμασι καὶ τῇ μεγαλοττρεπείῃ τελευτῶσι πάντα ἐς 
τωνυτὸ γράμμα, τὸ ΖΦωριέες μὲ σὰν καλέουσι, Ἴωνες δὲ 
σίγμα" ἐς τοῦτο διξήμενος εὑρήσεις τελευτῶντα τῶν Περ- 
σέων τὰ οὐνόματα, ov τὰ μὲν τὰ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πάντα ὁμοίως. 

i. dà explevit Schweigháuser ἢ 11. ἂν εὐρεϑῆναι Scháfer [ 22. πολ- 
Aoi damnavit Fr. Palm, ante xc τὰς tronsposuit Reizius | 23. lacunam 
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140 Tevra μὲν ἀτρεκέως ἔχω περὶ αὐτῶν εἰδὼς εἰπεῖν" 
τάδε μένεοι ὡς χρυπτύμενα λέγεται καὶ οὐ σαφηνόως πτερὶ 
τοῦ ἀποθανόντος, ὡς οὐ πρότερον ϑάπεεται ἀνδρὸς ΠΠέρ- 
σεω ὁ γέκυς πρὶν ἂν ἂν ὑπ᾽ ὄρνεθος ἢ ἢ κυνὸς éAxvo95. Μά- 
γους μὲν γὰρ ἀτρεχέως οἶδα ταῦτα ποιέονεας" ἐμφανέως ὅ 

γὰρ δὴ ποιεῦσι. καεακηρώσαντες δὲ ὧν τὸν νέχυν Πέρσαι 
γῇ χρύπεουσι. αγοιε δὲ κεχωρέδαται πολλὸν τῶν τε ἂλ- 
λων ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐν diyonsq ἱρέων. oi μὲν yàp 
ἀγνεύουσε ἔμψυχον μηδὲν χεείνειν, εἰ μὴ ὅσα ϑύουσε᾽ oi 
δὲ δὴ Mayor αὐτοχειρίῃ πάντα πλὴν κυνὸς καὶ ἀνθρώπου 10 — — 
κεεένουσε, καὶ ἀγώνισμα μέγα τοῦτο ποιεῦνεαε, χεείνοντες 
ὁμοέως μύρμηκάς τε καὶ ὄφις καὶ τἄλλα δρπετὰ καὶ στε- 
τεινά. καὶ ἀμφὶ μὲν τῷ νόμῳ τούτῳ ἐχέεω ὡς xe ἀρχὴν 
ἐνομίσϑη, aver, δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον. 

141 Ἴωνες δὲ καὶ Αἰϊολέες, ὡς οἱ “υὐοὲ τάχισεα κατε- 15 
σιράφατο ὑπὸ Περσέων, ἔπεμπον ἀγγέλους ἐς Σάρδις 
παρὰ Κῦρον, ἐϑέλονεες ἐπὶ τοῖσι αὐτοῖσι εἶναε τοῖσι καὶ 
Κροίσῳ ἦσαν κατήχοοι. ὃ δὲ ἀκούσας αὐτῶν τὰ προῖΐ- 
σχοντο ἔλεδέ σφι λόγον, ἄνδρα φὰς αὐλητὴν ἰδόντα ἰχϑὺς ἐν 
τῇ ϑαλάσσῃ αὐλέειν, ᾿δοκέονεα σφέας ἐξελεύσεσθαι ἐς γῆν" 2o 
ὡς δὲ ψευσϑῆναι τῆς ἐλυείδος, λαβεῖν ἀμφίβλησερον καὶ 
περιβαλεῖν τε πλῆϑος πολλὸν τῶν ἰχϑύων καὶ ἐξειρύσαι, 
ἐδόνεα δὲ παλλομένους εἰπεῖν ἄρα αὐτὸν σερὸς τοὺς ἰχϑῦς 
““ἀεαύδσϑέ uot ὀρχεόμενοε, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμέο αὐλέοντος ἢϑέ- 
Asse ἐχβαένεεν ὀρχεόμενοι. Κῦρος μὲν τοῦτον τὸν λόγον 15 

* φοῖσε. Ἴωσι xal «otov Αἰολεῦσι τῶνδε εἵνεκα EXebe, ove δὴ 
οἱ Ἴωνες πρότερον αὐτοῦ Κύρου δεηϑέντος δι᾿ ἀγγέλεον 
ἀγνέστασϑαι σφέας ἀπὸ Κροίσου οὐκ ἐσεοίϑοντο, τότε δὲ 
χατεργασμένων τῶν πρηγμάτων ἦσαν ὅτοιμϑε: «el9t0Àa. 
Κύρῳ. ὃ μὲν δὴ ὁ ὀργῇ ἐχόψονος ἔλεγέ σφι τάδε" Ἴωνες δὲ ὡς 80 
ἤκουσων τούτων ἀνενδιχϑέντων ἐς τὰς πόλιας, velyeu τε 
περιοβάλοντο ἕκαστοι καὶ συνελέγοντο ἐς Πανιώνιον οἱ 
ἄλλοι, πλὴν Μιλησίων" πρὸς μούνους γὰρ τούτους ὅρκιον 

4. ἑλχυσθῷ ἢ: ἑλχυσϑῆναι ἢ 6. δὲ St.: δὴ | 18. προΐσχοντο cod. 
Paris. 134 suppl.: προέσχοντο vel προσέσχοντο 





X 
v 

L4 
» PE ^. t 

26. VetywW LV "NT ue Cue. vl b o 
ι t t 



HPOAOTOY A 78 

Κῦρος ἐποιήσατο ἐπε οἷσέ sco Ó “τυδός. τοῖσι δὲ λοι- 
ποῖσε Ἴωσι ἔδοξε xo λόγῳ σπέμπεξιν ἀγγέλους ἐς Σπαρ- 
τὴν δεησομένους Ἴωσι τιμωρέευν. 

Οἱ δὲ Ἴωνες οὗτοι, τῶν καὶ τὸ Πανιώνιον ἐστί, τοῦ 142 
5 ui» οὐρανοῦ καὶ τῶν ὡρέων iv τῷ καλλίστῳ ἐτύγχανον 
ἱδρυσάμενοι πόλεεις πάνεων ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν" 
οὔτε γὰρ τὰ ἄνω αὐτῆς χωρία τὠυτὸ ποιέδε τῇ lwvim 
οὔτε. τὰ κάτω (οὔτε τὰ πρὸς τὴν ἠῶ οὔτε τὰ πρὸς τὴν 
ἑσπέρην), τὰ μὲν ὑπτὸ τοῦ Ψυχροῦ ve καὶ ὑγροῦ πιεζόμενα, 

10 τὰ δὲ ὑπτὸ τοῦ θερμοῦ ve xol αὐχμώδϑοος. γλῶσσαν δὲ 
ov τὴν αὐτὴν οὗτοι νενομέχασε, ἀλλὰ τρόπους τέσσερας 
παϑαγωγέων. Μίλητος μὲν αὐτέων τερώτη κέεται πόλις 
πρὸς μεσαμβρέην, μετὰ δὲ ἸΜυοῦς τε καὶ Πριήνη. αὗται 
μὲν i» τῇ Καρίῃ κατούκηνται κατὰ ταὐτὰ δυιαλεγόμεναι 

6 σφίσι, eide δὲ iy τῇ “υδίῃ, Ἔφοσος Κολοφὼν .défsdoc 
Τέως Κλαζομεναὶ Φώκαια" αὖται δὲ αἱ "οόλεες τῆσε πρό- 
1690» λεχϑοίσησι ὁμολδογέουσε κατὰ γλῶσσαν οὐδέν, σφίσι 
δὲ ὁμοφωνέουσι. ἔτι δὲ τρεῖς ὑπόλοιπεοι Ἰάδες móAeeg, 
τῶν αἱ óvo μὲν γήσους οἰκέαται, Σάμον τὸ καὶ Χίον, ἡ 

2 δὲ wo ἐν τῇ ἡσϑέρῳ ἵδρυται, Ἐρυϑραί. Χῖοι μέν νυν καὶ 
Ἐρυϑραῖοι. κατὰ τὠυτὸ δυπλέγονεται, Σάμιοι δὲ ἐπ δωυτῶν 
μοῦνοι. οὗτοι χαρονατῆρες γλώσσης τέσσερες γίνονται. 

Τούτων δὴ ov τον Ἰώνων οἱ ἹΜιλήσιοι μὲν ἡ ἤσαν ἐν 143 
σκέπεῃ τοῦ φόβου , Opxtov ποιησάμενθε, τοῖσι δὲ αὐτώ 

5 γησιώξῃσε ἦν δεινὸν οὐδέν᾽ ovre γὰρ Φοίένικες ἦσάν κω 
Περσέων χατήχοοι, οὔτε αὐτοὶ ol Πέρσαι γαυβάται. ἀπε- 
σχίσϑησαν δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων ᾿Ιώνων οὗτοι κατ᾽ ἄλλο μὲν 
οὐδέν, ἀσϑενέος δὲ δόντος τοῦ παντὸς τότε "Ἑλληνικοῦ 

γένεος, πολλῷ δὴ ἦν ἀσϑενέσεατον τῶν ἐϑνέων τὸ Ἰωνικὸν 
Ὁ xol λόγου ἐλαχίστου" ὅτι γὰρ μὴ ̓ 4ϑῆναι, ἦν οὐδὲν ἄλλο 
πόλισμα λόγεμον. οἱ μέν νῦν ἄλλοι "Feweg καὶ οἱ “49η- 
γαῖοε ἔφυγον τὸ οὔνομα, ov βουλόμενος Ἴωνες κεκλῆσϑαι, 
ἀλλὰ καὶ νῦν φαίνονταέ uot οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐπαισχύνε- 

8. οὔτε --- ἑσπέρην seiunxit. St, | 29. δὴ St.: δὲ. G. Herold coni. 
τε [| 32. ἔφευγον Cobet 
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σϑαι τῷ οὐνόματε᾽ αἱ δὲ δυώδεχα πόλιες αὗται τῷ τε 
οὐνόματι ἡγάλλοντο xal ἱ ἱρὸν ἱδρύσαντο ἐπὶ σφέων αὐτέων, 
τῷ οὔνομα ἔϑεντο Πανιώνιον, ἐβουλεύσαντο δὲ αὐτοῦ 
μεταδοῦναι μηδαμοῖσι ἄλλοισι ᾿Ιώνων (οὐδ᾽ ἐδεήϑησαν 

144 δὲ οὐδαμοὶ μετασχεῖν ὅτε μὴ Σμυρναῖοι)" κατά περ οἱ ix 5 
τῆς πενταπόλιος νῦν χώρης Δωριέες, πρότερον δὲ ἑξαπό-- 
λιος τῆς αὐτῆς ταύτης καλεομένης, φυλάσσονται ὠνῳμη- 
δαμοὺς ἐσδέξασϑαι τῶν προσοίκων Ζωριέων ἐς τὸ Τριο- 
πικὸν ἱρόν, ἀλλὰ καὶ σφέων αὑτῶν τοὺς reg τὸ ἱρὸν 
ἀνομήσαντας ἐξεκλήισαν τῆς μετοχῆς. i» γὰρ τῷ ἀγῶνε 10 
τοῦ Τριοπίου »4πόλλωνος ἐτέϑεσαν τὸ πάλαε τρέποδας 

χαλκέους τοῖσι νικῶσι, καὶ τούτους xen» τοὺς λαμβάνοντας 

ἐκ τοῦ ἱροῦ μὴ ἐχφέρειν ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἀνατιϑέναι τῷ ϑεῷ. 
ἀνὴρ ὧν “Ἱλικαρνησσεύς, τῷ οὔνομα T» “4γασικλέης, yttt,- 
σας τὸν νόμον κατηλόγησε, φέρων δὲ πρὸς τὰ ἑωυτοῦ οἰκία 15 
προσεπασσάλευσε τὸν τρίποδα. διὰ ταύτην τὴν αἰτίην 
αἱ πέντε πόλιες, Αίνδος xol Ἰήλυσός τε καὶ Κάμειρος 
καὶ Κῶς τε καὶ Κνίδος, ἐξεκλήισαν τῆς μετοχῆς τὴν ἕχτην 

145 πόλιν “Ἵλικαρνησσόν. τούτοισε μέν νυν οὗτοι ταύτην τὴν 
ζημίην ἐπέϑηκαν᾽ δυώδεκα δέ uot δοκέουσι πόλεας ποιή- *o 
σασϑαε οἱ Ἴωνες καὶ οὐκ ἐϑελῆσαι πλεῦνας ἐσδέξασϑαε 
τοῦδε εἵνεκα, ὅτι καὶ ὅτε ἐν Πελοποννήσῳ οἴκεον, δυώδεκα 
ἣν αὐτῶν μέρεα, κατά περ νῦν you)» τῶν ἐξελασάντων 

Ἴωνας δυώδεκα ἐστὶ μέρεα, Πελλήνη μέν γε πρώτη πρὸς 
Σικυῶνος, uera δὲ “ἴγειρα καὶ «“4ἰγαέί, ἐν τῇ Κρᾶϑις 95 
ποταμὸς ἀείναος ἐστί, ἀπ ὅτευ ὃ ἐν Ἰταλίῃ ποταμὸς τὸ 
οὔνομα ἔσχε, καὶ Βοῦρα καὶ “Ελέκη, ἐς τὴν κατέφυγον 
Ἴωνες ὑπὸ you» μάχῃ ἑσσωθέντες, καὶ «ἴγιον xai 
“Ρύπες καὶ Πατρέες καὶ Φαρέες καὶ "OAevog, ἐν τῷ. 
Πεῖρος ποταμὸς μέγας ἐστί, καὶ 4ύμη καὶ Τριταιέες, οἱ 90 
μοῦνοι τούτων μεσόγαιοι οἰκέουσι. ταῦτα δυώδεκα μέρεα 

140 νῦν “Ἰχαιῶν ἐστὶ καὶ τότε ye Ἰώνων ἣν. τούτων δὴ εἵνεκα 
xal οἱ Ἴωνες δυώδεκα πόλιας ἐποιήσαντο" ἐπεὶ ὥς γέ τι 

24. γε Reiske: τὰ ἢ 30. δύμη €: δρύμη ἢ 33. γέ τι 48: γε ἐπὶ 
€, γέ τοι P (om. ἢ) 
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μᾶλλον οὗτοι Ἴωνες εἰσὶ τῶν ἄλλων Ἰώνων ἢ καἀλλιόν 
vL γεγόνασι, μωρέη πολλὴ λέγειν" τῶν Ἄβαντες μὲν ἐξ 
Εὐβοίης εἰσὶ οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα, τοῖσε Ἰωνίης μέτα οὐδὲ 
τοῦ οὐνόματος οὐδέν, Μινύαι δὲ ᾿ Ορχομένιοί σφι ἀναμε- 
μέχαται καὶ Καδμεῖοι xal Δρύοπες καὶ Φωχέες ἀποδάσμιοι 
καὶ Μολοσσοὶ xai ᾿ἤρκάδες Πελασγοὶ καὶ Ζωριέες Ἔπι- 
δαύριοι, ἄλλα τε ἔϑνεα πολλὰ ἀναμεμίχαται" οἱ δὲ αὐτῶν 
ἀπὸ τοῦ πρυτανηίου τοῦ Ayala δρμηϑέντες καὶ νομέ- 
ζοντες γενναιότατοι εἶναι Ἰώνων, οὗτοι δὲ οὐ γυναῖκας 
ἡγάγοντο ἐς τὴν ἀποικίην ἀλλὰ Καείρας ἔσχον, τῶν igó- 
γευσαν τοὺς γονέας. διὰ τοῦτον δὲ τὸν φόνον αἷ γυναῖκες 

αὗται νόμον ϑέμεναι σφίσι αὐτῇσι ὅρκους ἐπήλασαν καὶ 
παρέδοσαν τῆσε ϑυγατράσι, μή κοτε ὁμοσιτῆσαι τοῖσι 
ἀνδράσι μηδὲ οὐνόματι βῶσαι τὸν ἑωυτῆς ἄνδρα, τοῦδε 
εἵνεχα ὅτι ἐφόνευσαν σφέων τοὺς πατέρας. καὶ ἄνδρας καὶ 
παῖδας καὶ ἔπειτα ταῦτα ποιήσαντες αὐτῇσι συνοίχεον. 

ταῦτα δὲ ἡ ἣν γινόμενα ἐν Musso. βασιλέας δὲ ἐστήσαντο 141 
oi μὲν αὐτῶν «υκχίους ἀπὸ Γλαύχου τοῦ Ἱππολόχου γεγο- 
γότας, οὗ δὲ Καύκωνας Πυλίους ἀπὸ Κόδρου τοῦ ἵΜΖελάν- 
Sov, oi δὲ καὶ συναμφοτέρους. ἀλλὰ γὰρ περιέχονται 
τοῦ οὐνόματος μᾶλλόν τι τῶν ἄλλων Ἰώνων, ἔστωσαν δὴ 
καὶ οἱ καϑαρῶς γεγονότες Ἴωνες. εἰσὶ δὲ πάντες͵ Ἴωνες 
ὅσοι ἀπ ᾿ϑηνέων γεγόνασι καὶ “πατούρια ἄγουσι δρτήν᾽ 
ἄγουσι δὲ πάντες πλὴν “Ἐφεσίων καὶ Κολοφωνίων" οὗτοι 
γὰρ μοῦνοι Ἰώνων ovx ἄγουσι “(Ππατούρια, καὶ οὗτοι κατὰ 
φόνου τινὰ σχῆψιν. τὸ δὲ Πανιώνιον ἐστὶ τῆς πηυχάλης 148 
χώρος ἱρὸς πρὸς ἄρχτον τετραμμένος, κοινῇ ἐξαραιρημένος 
ὑπὸ Ἰώνων Ποσειδέωνι Ἑλικωνέῳ. ἡ δὲ Πυκάλη ἐστὶ τῆς 
ἠπείρου ἄχρη πρὸς ζέφυρον ἄνεμον κατήχουσα Σάμῳ xa- 
ταντίον, ἐς τὴν συλλεγόμενοι ἀπὸ τῶν πολίων Ἴωνες 
ἄγεσχον ὁρτὴν τῇ ἔϑεντο οὔνομα Πανιώνια. [πεπόνϑασι 

4. Ὀρχομένιοί σφι G. Herold: ὀρχομενίοισιν (vel — σὺ || 16. ἐπείτε 
L, ἔπειτεν Reiz | 21. δὴ G. Herold: δὲ || 26. τινὸς Schweighàuser | 
29. χατήχουσα ἐς ϑαάλασσαν | καταντίον supplevit St. [ 31 sqq. can- 
cellos posuit St. 
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δὲ οὔτι μοῦναι ai Ἰώνων δρταὶ τοῦτο, ἀλλὰ xal Ἑλλήνων 
σεάντων ὁμοίως πᾶσαι ἐς τὠυτὸ γράμμα τελευτώσι, κατά 
περ τῶν Περσέων τὰ οὐνόματα.] 

149 «Αὑται μὲν αἱ Ἰάδες πόλιες εἰσί, αἵδε δὲ αἱ «410-- 
λέδες, Κύμη ἡ Φρικωνὶς καλεομένη, “ήρισαι, Νέον τεῖχος, 5 
Τῆμνος, KílAa, Νότιον, .diyvooeooa, Πιτάνη, «ἰγαῖαε, 
Ἰμύρινα, Γρύνδια. αὗται ἕνδεχα «ἰολέων πόλιες ai ἀρ-- 
χαῖαι" μία γὰρ σφέων παρελύϑη Σμύρνη ὑπὸ Ἰώνων" 
ἦσαν γὰρ καὶ αὖται δυώδεκα αἱ ἐν τῇ ἠπείρῳ. οὗτοι δὲ 
οἱ «Αϊολέες χώρην μὲν ἔτυχον κτίσαντες ἀμείνω Ἰώνων, 10 

150 ὡρέων δὲ ἤκουσαν οὐκ ὁμοίως. Σμύρνην δὲ ὧδε ἀπέ- 
βαλον .dioÀéec. Κολοφωνίους ἄνδρας σεάσι ἑσσωϑέντας 
καὶ ἐκπεσόντας ix τῆς πατρίδος ὑπεδέξαντο. μετὰ δὲ 
ot φυγάδες τῶν Κολοφωνίων φυλάξαντες «οὺς Σμυρναίους 

ὁρτὴν ἔξω τεέχεος ποιευμένους Διονύσῳ, τὰς πύλας àrco- 15 

χκληίσαντες ἔσχον τὴν πόλιν. βοηϑηράνεων δὲ πάντων 
«Αἰολέων, ὅμολογέῃ ἐχρήσαντο τὰ ἔπισελα ἀποδόντων τῶν 
-“Ἰώγων ἐκλεσεεῖν Σμύρνην «Αἰολέας. ποιησάντων δὲ ταῦτα 
Σμυρναίων ἐπιδειείλοντο σφέας oí ἕνδοχα πόλιες καὶ ἔπτου- 

151 ήσαντο σφέων αὐτέων πολιήτας. αὗται μέν vvv αἱ ἤπει- 90 
ρώτεδες αΑἰολέδες πόλιες, ἔξω τῶν ἐν τῇ Ἴδῃ οὐκημεγέων" 
χεχωρίδαται γὰρ αὗται.. αἱ δὲ τὰς νήσους ἔχουσαι vcérre 
μὲν móc τὴν «έσβον νέμονται (τὴν γὰρ ἕχτην ἐν sfj 
déofo οἰκημένην Zoíoflay ἠνδραπόδισαν ηϑυμναῖοι ἐόν- 
φας ὁμαίμους), ἐν Ἰενέδῳ δὲ μέα οἴκηται πόλος, καὶ ἐν 5 
τῇσι "Exoróv νήσοισε καλεομένῃσε ἄλλη μέα. ““εσβίοναι 
μέν γὺν καὶ Τεγνεδέοισε, κατά πεερ Ἰώνων τοῖσι τὰς νήσους 
ἔχουσι, ἣν δεινὸν οὐδέν" τῇσι δὲ λοιτεῇσι πόλισε ἕαδε κοινῇ 
Ἴωσε ἕπεσϑαι τῇ ἂν οὗτοι ἐξηγέωνται. 

12 ὯὩς δὲ ἀπέκοντο ἐς τὴν Σπάρτην τῶν Ἰώνων καὶ «Αἶο-- 90 
λέων οἱ ἄγγελοι (κατὰ γὰρ δὴ τάχος ἣν ταῦτα πρησσό- 
μενα), εἵλοντο πρὸ πάντων λέγειν τὸν Φωχαέα, τῷ οὔνομα 

4͵ δὲ αἱ π: δὲ | 6. Τήμνος Holsten: τῆνος | Αἰγειρόεσσε: Cobet || 
7. αἱ ἄρχαῖαι AB: ἀρχαῖαι | 24. οἰχημένην Krüger: φἰκεορένην | 
25. οἴχηται Krüger: οἰχέεται b 
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ἣν Πύϑερμος. ὃ δὲ πορφύρεόν ve αἷμα περιβαλόμενος, 
ὡς ἂν πυγνϑανόμενοι πλεῖστοι συνέλθοιεν Σπαρτιητέων, 
καὶ καταστὰς ἔλεγε πολλὰ τεμωρέειν ἑωυτοῖσι χρηίζων. 
“Ἰακεδαιμόνεοι δὲ οὔ κως ἐσήκουον, ἀλλ᾽ ἀπέδοξέ σφι μὴ 
τιμωρέειν Ἴωσι. oi μὲν δὴ ἀπαλλάσσοντο, ““αχεδαιμόνιοι 
δὲ ἀσεωσάμενοι τῶν Ἰώνων τοὺς ἀγγέλους ὅμως ἀπέστει- 

λὰαν πεντηχοντέρῳ ἄνδρας, wc μὲν ἐμοὶ δοκέει, κατασχό- 
πους τῶν τε Κύρου πρηγμάτων xel ᾿Ἰωνέης. ἀπεχόμενοι 
δὲ οὗτοι ἐς Φώχαιαν ἔπεμπον ἐς Σάρδις σφέων αὑτῶν. 
τὸν δοχεμώτατον, τῷ οὔνομα ἦν «᾿αχρίένης , ἀπερέοντα 
Κύρῳ “«Ταχεδαιμονέων. ῥῆσεν, γῆς τῆς Ἑλλάδος μηδεμέαν 
πόλιν. ̓ σεναμωρέειν, ὡς αὐτῶν οὐ ππεριοψομένων. ταῦτα 153 
δἰσεόνεος τοῦ κήρυχος, λέγοται Κῦρον ἐπειρέαϑαι τοὺς 
παρεόντας oí Ἑλλήνων τίνες ἐόντες ἄνιϑρωστοι “ακεδαι- 
μόνιοι καὶ xóGoL πλῆϑορ ταῦτα ἑωυτῷ προαγορεύουσι". 
πυνθανόμενον δέ μὲν δἰτεεῖν πρὸς τὸν κήρυκα τὸν Σπαρτιή- 
τὴν “οὐκ ἔδεισά κω ἄνδρας τοιούτουρ, τοῖσι ἐστὶ χῶρος 

ἐν μέσῃ τῇ πόλει ἀποδεδεγμένος ἐς τὸν συλλεγόμενοι ἀλλή- 
λους ὀμγύντες ἐξαπιατῶσε᾽ τοῖσι, ἣν ἐγὼ ὑγιαίνω, ov τὰ 

ἔλλεσ λεσχα ἀλλὰ τὰ οἰκήια." ταῦτα ἐς 
τοὺς πάνξαβ Ἕλληνας ἀπέρρεψε ὅ Κῦρος τὰ ἔπεα, Ott 
ἀγορὰρ στησάμενοι ὠνῇ τε καὶ τερήσε χρέωνταε᾽ αὐτοὶ γὰρ 

οἱ Πέρσαι ἀγορῇσε οὐδὲν ἐώϑασι χρᾶσϑαι, οὐδέ aq. ἐστὲ 
τὸ παράπαν ἀγορή. μετὰ ταῦτα ἐπιερέψας τὰς μὲν Σάρ- 
δὲρ Ταβάλῳ ἀνδρὶ Ἠέραῃ, τὸν δὲ χρυσὰν τόν τὸ Κροίσου 
καὶ τὸν τῶν ἄλλων «Ἰνδῶν Πακτύῃ ἀνδρὶ 4tvóg κρμέξϑιν, 
ἀπήλαυνε: αὑτὸς ἐς “4γβάκανω, Κροῖσόν τε ἅμα ἀγόμενος 

καὶ τοὺς ζωνας ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιησάμενος τὴν πρώτηκ 
εἶναι. ἢ ve γὰρ Βαβυλών οὗ ἣν ἐμπόδιος καὶ τὸ Βάχεριον 
ἔϑνος καὶ Σάχαι τὲ καὶ «Αἰγύπτεοι, ἐπε οἣς ἐπεῖχέ ve 
σερατηλατέειν αὐξός, ἐσεὶ δὲ Ἴωνας ἄλλαν πέμτειν Orga 
τηγόν. 

Ὡς δὲ ἀπήλασε ὃ Κῦρος ἐκ τῶν Σαρϑέων, τοὺς pu 154 

4. ἐσήκουον St.: ἤκουον 19. ὀμνύντες Bekker: ὀμοῦντες || 
22. στησάμενοι St.: χτησάμενοι 



78 HPOAOTOY A 

δοὺς ἀπέστησε ὃ Πακτύης ἀπό τε Ταβάλου xal Κύρου, 
καταβὰς δὲ ἐπὶ ϑάλασσαν, ἅτε τὸν χρυσὸν ἔχων πάντα 
τὸν ἐκ τῶν Σαρδίων, ἐπικούρους v& ἐμισϑοῦτο καὶ τοὺς 
ἐπιϑαλασσίους ἀνϑρώπους ἔπειϑε σὺν ἑωυτῷ στρατεύ- 
ἐσϑαι. ἐλάσας δὲ ἐπὶ τὰς Σάρδις ἐπολιόρχεε Τάβαλον 5 

155 ἀπεργμένον ἐν τῇ ἀχροπόλι. πυϑόμενος δὲ κατ᾽ 000v 
ταῦτα ὃ Κῦρος εἶπε πρὸς Κροῖσον τάδε. “Κροῖσε, τέ 
ἔσται τέλος τῶν γινομένων τούτων ἐμοέ; οὐ παύσονται 
“Τυδοί, ὡς οἴκασι, πρήγματα παρέχοντες καὶ αὐτοὶ ἔχον- 
τες. φροντίζω μὴ ἄριστον ἢ ἐξανδραποδίσασϑαι σφέας. 10 
ὁμοίως γάρ μοι γνῦν γε φαίνομαι πεποιηκέναι ὡς εἴ τις 
πατέρα ἀποχτείνας τῶν παέδων αὐτοῦ φείσαιτο" ὡς δὲ 

xol ἐγὼ «Ἰυδῶν τὸν μὲν πλέον τι ἢ πατέρα ἐόντα σὲ λα- 
fov ἄγω, αὑτοῖσε δὲ «Τυδοῖσι τὴν πόλιν παρέδωχα, καὶ 
ἔπειτα ϑωμάζω εἴ μοι ἀπεστᾶσι" ὃ μὲν δὴ τά περ voee 15 
ἔλεγε, ὃ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε, δείσας μὴ ἀναστάτους ποιήσῃ 
τὰς Σάρδις. “ὦ βασιλεῦ, τὰ μὲν οἰκότα εἴρηκας, σὺ μέντοι 
μὴ πάντα ϑυμῷ χρέο, μηδὲ πόλεν ἀρχαίην ἐξαναστήσης 
ἀναμάρτητον ἐοῦσαν καὶ τῶν πρότερον καὶ τῶν νῦν ἑστεώ- 
των. τὰ μὲν γὰρ πρότερον ἐγώ τε ἔπρηξα καὶ ἐγὼ xe- 20 
φαλῇ ἀναμάξας φέρω" τὰ δὲ νῦν παρεόντα Παχτύης γὰρ 
ἐστὶ ὃ ἀδικέων, τῷ σὺ ἐπέτρεψας Σάρδις, οὗτος δότω τοι 
δίκην. «Τυδοῖσι δὲ συγγνώμην ἔχων τάδε αὐτοῖσι ἐπίταξον, 
ὡς μήτε ἀἁποστέωσι μήτε δεινοέ τοι ἔωσι" ἄπειπε μέν 
σφε πέμψας ὅπλα ἀρήια μὴ ἐκτῆσϑαι, κέλευε δὲ σφέας 35 
κιϑῶνας τὲ ὑποδύνειν τοῖσι εἵμασε καὶ κοϑόρνους ὑπο- 
δέεσθαι, πρόειπε δ᾽ αὐτοῖσι κιϑαρέζειν τε καὶ ψάλλειν 
καὶ καπηλεύειν παιδεύειν τοὺς παῖδας. καὶ ταχέως σφέας 

ὦ βασιλεῦ γυναῖκας ἀντ᾽ ἀνδρῶν ὄψεαι γεγονότας, ὥστε 
156 οὐδὲν δεινοί τοι ἔσονται μὴ ἀἁποστέωσι." Κροῖσος μὲν 80 

δὴ ταῦτά οἱ ὑπετέϑετο, αἱρετώτερα ταῦτα εὑρίσχων “υ-- 
δοῖσι ἢ ἀνδραποδισϑέντας πρηϑῆναι σφέας, ἐπιστάμενος 

ὅτι ἣν μὴ ἀξιόχρεον πρόφασιν προτεένῃ, οὔκ ἀναπείσει 
μὲν μεταβουλεύσασϑαι, ἀρρωδέων δὲ μὴ καὶ ὕστερον κοτὲ 

19, ἐνεστεωτων | 32. ἐπιστάμενος μὲνῖ 
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ol .dvóoí, ἢν τὸ παρεὸν ὑπεχδράμωσι, ἀποστάντες ἀπὸ 
τῶν Περσέων ἀπόλωνται. Κῦρος δὲ ἡσθεὶς τῇ ὑποϑήχῃ 
καὶ ὑπεὶς τῆς ὀργῆς ἔφη οἱ πείϑεσθαι" καλέσας δὲ Ma- 
ζόρεα ἄνδρα ἸΜῆδον, ταῦτά τέ οἱ ἐνετείλατο προειπεῖν 
“Ἰυδοῖσι τὰ ὃ Κροῖσος ὑπετέϑετο, καὶ πρὸς ἐξανδραπο- 
δέσασϑαι τοὺς ἄλλους πάντας oi μετὰ “υδῶν ἐπὶ Σάρδις 
ἐστρατεύσαντο, αὐτὸν δὲ Πακτύην πάντως ζῶντα ἀγαγεῖν 
ztaQ ἑωυτόν. 

Ὃ μὲν δὴ ταῦτα ix τῆς ὁδοῦ ἐντειλάμενος ἀπήλαυνε 157 
ἐς ἤϑεα τὰ Περσέων, Παχεύης δὲ πυϑόμενος ἀγχοῦ εἶναι 
στρατὸν ἐπ ἑωυτὸν ἰόντα, δείσας οἴχετο φεύγων ἐς Κύ- 
μην. ἹΜαζάρης δὲ 0 ἥῆδος ἐλάσας ἐπὶ τὰς Σάρδις τοῦ 
Κύρου στρατοῖ μοῖραν ὅσην δή χοτε ἔχων, ὡς ovx εὗρε 
ἔτε ἐόντας τοὺς ἀμφὶ Παχτύην iv Σάρδισι, πρῶτα μὲν 
τοὺς ΑἸυδοὺς ἠνάγχασε τὰς Κύρου ἐντολὰς ἐπιτελέειν, ἔκ 
τούτου δὲ κελευσμοσύνης «υδοὶ τὴν πᾶσαν δίαιταν τῆς 
ζόης μετέβαλον. ἸΜαζάρης δὲ μετὰ τοῦτο ἔπεμπε ἐς τὴν 
Κύμην ἀγγέλους ἐχδιδόναι κελεύων Πακτύην. οἱ δὲ Κυ- 
μαῖοι ἔγνωσαν συμβουλῆς πέρε ἐς ϑεὸν ἀνοῖσαι τὸν ἐν 
Boayyíónov ἣν γὰρ αὐτόϑι μαντήιον ix παλαιοῦ ἱδρυμένον, 
τῷ Iovég ve πάντες xal Αἰολέες ξἐώϑεσαν χρᾶσϑαι. ὃ 
δὲ χῶρος οὗτος ἐστὶ τῆς ἹΜΠιλησίης ὑπὲρ Πανόρμου λιμέ- 
γος. πέμψαντες o» οἱ Κυμαῖοι ἐς τοὺς Βραγχέδας ϑεο- 158 

πρόπους εἰρώτευν περὶ Πακτύην ὁχοῖόν τι ποιέοντες ϑεοῖσι 
μέλλοιεν χαριξῖσϑαι. ἐπειρωτώσι δέ σφε ταῦτα χρηστή- 
ρίον ἐγένετο ἐχδιδόναι Παχτύην Πέρσῃσι. ταῦτα δὲ ὡς 
ἀπενειχϑέντα ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι, ὁρμέατο ἐχδιδόναι" 
ἑρμημένου δὲ ταύτῃ τοῦ πλήϑεος, ᾿Τριστάδικος ὃ HoaxAei- 
δεω ἀνὴρ τῶν ἀστῶν kv δόκιμος ἔσχε μὴ ποιῆσαι ταῦτα 
Κυμαίους, ἀπιστέων τε τῷ χρησμῷ καὶ δοκέων τοὺς ϑεο- 
πρόπους οὗ λέγειν ἀληϑέως, ἐς ὃ τὸ δεύτερον περὶ Πα- 
χτύεω ἐπειρησόμενοι ἤισαν ἄλλοι ϑεοπρόποι, τῶν καὶ 
ὩΙριστόδικος ἦν. ἀπικομένων δὲ ἐς Βραγχίδας ἐχρηστη- 159 

19. ἀνῶσαι codices, ἀνῷσαι s || 28. δρμημένου St.: ὁρμωμένον 
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ρεάζετο ἐκ πάντων ᾿Αριστόδικος ἐπειρωτῶν τάδε. ““ὠναξ, 
7À9e mag ἡμέας ἱκέτης Πακτύης ὃ «Ἰνδός, φεύγων ϑαάνα- 
vov βίαιον πρὸς Περσέων" οἱ δέ μεν ἐξξαιτέονται, τεφοεῖναι 
Κυμαίους κελεύοντες. ἡμεῖς δὲ δειμαένοντες τὴν Περσέων 
δύναμεν τὰν ἱκέτην ἐς τόδε οὐ τετολμήχαμεν ἐκδιδόναι, 
σερὶν ἂν τὸ ἀπὸ σεῦ ἡμῖν ÓgÀo9j ἀτρεχέως à ὁκότερα ττϑε- 
ἐωμεν" ὃ μὲν ταῦτα ἐπειρώτα, ὃ δ᾽ αὖτις τὰν αὐτόν 
σφι χρησμὸν ἔφαινε, κελεύων ἐχδιδόναι Πακτύην» Ἠέρσῃσι. 
πρὸς ταῦτα ὃ “ἀριστόδιχος ix προνοίης ἐποίξε vae" πε- 
ρειὼν τὸν’ νηὸν κύχλῳ ἐξαίέρεξ τοὺς στρουϑοὺς καὶ ἄλλα 10 
ὅσα ἣν νενοσσευμένα ὀργέϑων γένεα ἐν τῷ νηῷ. ποι- 
ἕοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα λέγεταε φωνὴν ἐκ τοῦ ἀδύτου γε- 
νέσϑαι φέρουσαν μὲν πρὸς τὸν “ἀριστόδικον, λέγουσαν 
δὲ τάδε “ἀνοσιώτατε ἀγϑρώπων, τέ τάδε τολμιᾷς ποιέειν; 

τοὺς ἱκέτας μου ix τοῦ νηοῦ χεραΐζεις;; Αριστόδικον 15 
δὲ οὐκ ἀπορήσαντα πρὸς ταῦτα εἰπεῖν “ὠναξ, αὐτὸς 
μὲν οὕτω τοῖσι ἱκέτῃσι βοηϑέεις, Κυμαίους δὲ κελεύεις 
τὸν ἱκέτην ἐχδιδόγναι;" τὸν δὲ αὗτες ἀμεέψασϑαι τοῖσεδε 
“γαὶ χελεύω, ἵνα ye ἀσεβήσαντες Jaagav ἀπόλησϑε, ὡς 
μὴ τὸ λοιπὸν περὶ ἱχετέων ἐχδόσιας Fide ἐπὶ τὸ χρη- Ἢ 

160 ατήριον." ταῦτα ὡς ἀπενειχϑέντα ἤκουσαν οἱ Κυμαῖοι, 
οὐ βουλόμενοι οὔτε ἐχδόντες ἀπολέσϑαι οὔτε παρ᾽ ἑδωυ- 

τοῖσι ἔχοντες πολιορχέεσϑαι, ἐχπέμπουσε αὐτὸν ἐς υ- 
φελήνην. οἱ δὲ ἹΜυτιληναῖοι ἐπιπέμποντος vov αζαά- 
θξος ἀγγδλέας ἐκδιδόναι τὸν Πακτύην παρεσκευάζοντο ἐσεὶ 25 
μισϑῷ ὅσῳ δή" ov γὰρ ἔχω τοῦτό γε εἰπεῖν ἀτρεκέως" 
οὐ γὰρ ἐτελεώϑη. Κυμαῖοι γὰρ ὡς ἔμαϑον ταῦτα πρησ- 
σόμενα ἐκ τῶν Ιἤἥντεληναίων, πέμψαντες πλοῖον ἐς “έσβον 

ἐχχομέζουσι Παχτύην ἐς Χίον. ἐνθεῦτεν δὲ ἐξ ἱροῦ “43η- 
γαίης πολιούχον ἀποσπασϑεὶς ὑπὼ Χίων ἐξεδόϑη" ἐξό-- 9 
δασαν δὲ οἱ Χῖοι ἐπὶ τῷ Αταρνέι μισϑῷ. τοῦ δὲ 2vap- 
γέος τούτου ἐστὶ χῶρος τῆς Πυσίης, 44éaflov ἀντίος. Πακ- 
zvy» μέν γυν παραδεξάμενοι οἱ Πέρσαι εἶχον ἐν φυλακῇ, 

e 
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ϑέλοντες Κύρῳ ἀποδέξαι. ἦν δὲ χρόνος οὗτος οὐκ ὀλίγος 
γινόμενος, ὅτε Χίων οὐδεὶς ἐκ τοῦ Ἀταρνέος τούτου οὔτε 
οὐλὰς κριϑέων πρόχυσιν ἐποιέετο ϑεῶν οὐδενὶ οὔτε πέμ- 
ματα ἐπέσσετο καρποῦ τοῦ ἐνθεῦτεν, ἀπείχετό τε τῶν 
πάντων ἱρῶν τὰ πάντα ἐκ τῆς χώρης ταύτης γινόμενα. 

Χῖοι μέν νυν Παχτύην ἐξέδοσαν" Παζάρης δὲ μετὰ 161 
ταῦτα ἐστρατεύετο ἐπὶ τοὺς συμπολιορκήσαντας Ταβαλον, 
καὶ τοῦτο μὲν Πριηνέας ἐξηνδραποδίσατο, τοῦτο δὲ Matay- 
ὅρου πεδίον πᾶν ἐπέδραμε ληέην ποιεύμενος τῷ στρατῷ, 
ἹΜαγνησίην ve ὡσαύτως. μετὰ δὲ ταῦτα αὑτέκα νούσῳ 102 
τελευτᾷ ἀποθανόντος δὲ τούτου, “Ἄρπαγος κατέβη δια- 
δοχος τῆς στρατηγίης, γένος καὶ αὐτὸς ἐὼν Μῆδος, τὸν ὁ 

Μήδων βασιλεὺς ᾿στυάγης ἀνόμῳ τραπέζῃ ἔδαισε, ὃ 
τῷ Κύρῳ τὴν βασιληίην συγκατεργασάμενος. οὗτος ὡνὴρ 
τότε ὑπὸ Κύρου στρατηγὸς ἀποδεχϑεὶς ὡς ἀπέκετο ἐς 
τὴν Ἰωνίην ; αἵρεε τὰς πόλιας χώμασι" ὅκως γὰρ τειχή- 
ρξας ποιήσει, τὸ ἐνθεῦτεν χώματα χῶν πρὸς τὰ τείχεα 

ἐπόρϑεε. πρώτῃ δὲ Φωκαίῃ Ἰωνίης ἐπεχείρησε. οἱ δὲ 163 
Φωκαιέες οὗτοι ναυτιλέῃσι μακρῇσι πρῶτοι Ἑλλήνων ἐχρή- 
σαντο, xai τόν τε ᾿Αδρέην καὶ τὴν Τυρσηνέην καὶ τὴν 
᾿Ιβηρέην καὶ τὸν Ταρτησσὸν οὗτοι εἰσὶ οἱ καταδέξαντες" 
ἐναυτίλλοντο δὲ οὐ στρογγύλῃσι γηυσὶ ἀλλὰ πεντηκον- 
τέροισι. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τὸν Ταρτησσὸν προσφιλέες 
ἐγένοντο τῷ βασιλέι τῶν Ταρτησσίων, τῷ οὔνομα μὲν ἣν 
“ἀργανϑώνιος, ἐτυράννευσε δὲ Ταρτησσοῦ ὀγδώκοντα i ἔτεα, 
ἐβίωσε δὲ πάντα εἴκοσι καὶ ἑκατόν. τούτῳ δὴ τῷ ἀνδρὶ 
προσφιλέες οἱ Φωκαιέες οὕτω δή τι ἐγένοντο ὡς τὰ μὲν 
πρῶτα σφέας ἐκλιστόντας Ἰωνέην ἐχέλευε τῆς ἑωυτοῦ χώ- 
eus οἰκῆσαι ὅκου βούλονται" μετὰ δέ, ὡς τοῦτό ys ovx 
ἔπειϑε τοὺς Φωκαιέας, ὃ δὲ πυϑόμενος τὸν Μῆδον παρ᾿ 
αὐτῶν ὡς αὔξοιτο, ἐδίδουν σφι χρήματα τεῖχος περιβαλέ- 
σϑαι τὴν πόλιν, ἐδίδου δὲ ἀφειδέως" καὶ γὰρ καὶ ἡ περί- 
οὗος τοῦ τείχεος οὐκ ὀλίγοι στάδιοι εἰσί, τοῦτο δὲ πᾶν 

2. γινόμενος St: γενόμενος | οὐλὰς suspectum ἡ 26. ἐβίω 
Cobet τὰ πάντα GHermann ἢ δὴ τ: δὲ 
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164 λέϑων μεγάλων xal εὖ συναρμοσμένων. τὸ μὲν δὴ τεῖχος 
τοῖσι Φωκαιεῦσι τρόπῳ τοιῷδε ἐξεποιήϑη. ὃ δὲ ρπαγος 
ὡς ἐπήλασε τὴν στρατιήν, ἐπολιόρκεε αὑτούς, προϊῖσχό--: 
μένος ἔπεα ὡς οἱ καταχρᾷ ei βούλονται Φωκαιέες προμα- 
χεῶνα ἕνα μοῦνον τοῦ τείχεος ἐρεῖψαι καὶ οἴχημα ἕν κατε- 
ρῶσαι. οἱ δὲ Φωχαιέες περιημεχτέοντες τῇ δουλοσύνῃ 
ἔφασαν ϑέλειν βουλεύσασϑαι ἡμέρην μέαν καὶ ἔπειτα ὕττο- 

2 t e 2 3 - 3 P κρενέεσθαι" ἐν ᾧ δὲ βουλεύονται αὐτοί, ἀπαγαγεῖν ἐκεῖνον 
3 1 * 3 M ^ € 3) € 9 

ἐκέλευον τὴν στρατιὴν ἀπὸ τοῦ τείχεος. 0 ὃ Αἴρπαγος ἔφη 
εἰδέναι μὲν εὺ τὰ ἐκεῖνοι μέλλοιεν ποιέξιν, ὅμως δέ σφι 

, , 2 * 35 c ὦ REY - 
παριέναι βουλεύσασθαι. ἐν ᾧ ὧν ὁ «ρπαγος ἀπὸ τοῦ 
τείχεος ἀπήγαγε τὴν στρατιήν, οἱ Φωκαιέες ἐν τούτῳ κα- 
τασπάσαντες τὰς πεντηκοντέρους, ἐσϑέμενοι τέκνα καὶ 

γυναῖκας καὶ ἔπιπλα πάντα, πρὸς δὲ καὶ τὰ ἀγάλματα 
^ 2 ^ [4 "- A i X 3 , 4 e 

τὰ ἐκ τῶν ἱρῶν xal τὰ ἄλλα ἀναϑήματα, χωρὶς 0 τι xaÀ- 
κὸς ἢ λέϑος ἢ γραφὴ ἦν, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ἐσϑέντες καὶ 
αὐτοὶ ἐσβάντες ἔπλεον ἐπὶ Χίου. τὴν δὲ Φωκαίην ἔρη- 

165 μωθεῖσαν ἀνδρῶν ἔσχον οἱ Πέρσαι. οἱ δὲ Φωκαιέες, 
ἐπείτε σφι Χῖοι τὰς νήσους τὰς Οἰνούσσας καλεομένας 

οὐκ ἐβούλοντο ὠνευμένοισι πωλέειν, δειμαένοντες μὴ ai 
μὲν ἐμπόριον γένωνται, ἢ δὲ αὐτῶν νῆσος ἀποχληισϑῇ 
τούτου δἵνεχα, πρὸς ταῦτα οἱ (ὩΩιωκαιέες ἐστέλλοντο ἐς 

Κύρνον" ἔν γὰρ τῇ Κύρνῳ εἴκοσι ἔτεσι πρότερον τούτων 
ἐκ ϑεοπροπέου ἀνεστήσαντο πόλιν, τῇ οὔνομα ἣν ̓ 4λαλίη. 
᾿“ργανϑώνιος δὲ τηνικαῦτα ἤδη τετελευτήχεε. στελλόμενοι 
δὲ ἐπὶ τὴν Κύρνον, πρῶτα καταπλεύσαντες ἐς τὴν Φω- 
καίην κατεφόνευσαν τῶν Περσέων τὴν φυλαχήν, ἢ ἐφρού- 
eee παραδεξαμένη παρὰ “Ἁρπάγου τὴν πόλεν. μετὰ δέ, ὡς 
τοῦτό σφι ἐξέργαστο, ἐποιήσαντο ἰσχυρὰς κατάρας τῷ 
ὑπολειπομένῳ ἑωυτῶν τοῦ στόλου, πρὸς δὲ ταύτῃσι καὶ 
μύδρον σιδήρεον κατεπόντωσαν καὶ ὦμοσαν μὴ πρὶν ἐς 
Φωχαίην ἥξειν πρὶν ἢ τὸν μύδρον τοῦτον ἀναφανῆναι. 
στελλομένων δὲ αὐτῶν ἐπὶ τὴν Κύρνον, ὑπερημέσξδας τῶν 

4. ἔπεα τάδε coni. Krüger ἢ 15. χωρὲς ἢ) Valckenaer || 32. ἄνα- 
φανῆναι Reiske: ἀναφῆναι | 33. ὑπὲρ ἡμίσεας vulgo 
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ἀστῶν ἔλαβε πόϑος τε καὶ οἶκτος τῆς πόλιος xal τῶν 
ἡϑέων τῆς χώρης, ψευδόρχιοι δὲ γενόμενοι ἁτεέτολεον ποίσω 
ἐς τὴν Φωκαίην. οἱ δὲ αὐτῶν τὸ ὅρκιον ἐφύλασσον, à ἀερ- 
ϑέντες ἐκ τῶν Οἰνουσσέων ἔπλεον. ἐπείτε δὲ ἐς τὴν Κύρ- 168 

γον ἀσεέκοντο, οἴχεον κοινῇ μετὰ τῶν πρότερον ἀπιικομέ- 
γων ἐπ᾽ ἔτεα πέντε, xal ἱρὰ ἐνεδρύσαντο. καὶ ἦγον γὰρ 
δὴ καὶ i ἔφερον τοὺς περιοίκους ἅπαντας, στρατεύονται [ov] 
im^ αὐτοὺς κοινῷ λόγῳ χρησάμενοι Τυρσηνοὶ καὶ Καρχη- 
δόνιοι, γηυσὶ ἑκάτεροι, ἑξήκοντα. οὗ δὲ Φωκαιέες πλη- 

10 ρώσαντες καὶ αὐτοὶ τὰ πλοῖα, ἐόντα ἀριϑμὸν ἑξήκοντα, 
ἀνεέαζον ἐς τὸ Σαρδόνιον καλεόμενον πέλαγος. συμμι- 
σγόντων δὲ τῇ ναυμαχίῃ Καδμεέίη τις νέκη τοῖσε Φωκαι- 
εῦσε ἐγένετο" αἷ μὲν γὰρ τεσσεράχκαντά σφε νέες διεφϑά- 
ρησαν, αἱ δὲ εἴκοσι ai “τεριεοῦσαι ἤσαν ἄχρηστοι" axe- 

15 στράφατο γὰρ τοὺς ἐμβόλους. καταπλώσαντες δὲ ἐς τὴν 
᾿Ἵλαλέην ἀνέλαβον τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖχας καὶ τὴν 
ἄλλην χτῆσιν ὅσην olaí τὸ ἐγένοντο oi νέες σφι ἄγειν, 
xal ἔπειτα ἁπέντες τὴν Κύρνον ἔπλεον ἐς Ῥήγιον. τῶν 161 
δὲ διαφϑαρεισέων νεῶν τοὺς ἄνδρας οἵ ve Καρχηδόνιοι 

Ὁ καὶ οἱ Τυρσηνοὶ .... ἔλαχόν τε αὐτῶν πολλῷ πλείστους 
xal τούτους ἐξαγαγόντες κατέλευσαν. μετὰ δὲ ᾿4γυλλαίοισι 
σεάντα τὰ παριόντα τὸν χῶρον, ἐν τῷ οἱ Φωκαιέες κατα- 
λευσϑέντες ἐχέατο, ἐγίνετο διάστροφα καὶ ἔμπηρα καὶ 
ἀπότεληκτα, ὁμοίως πρόβατα καὶ ὑποζύγια καὶ ἄνϑρωποι. 

5 οἱ δὲ ᾿Αγυλλαῖοι ἐς Δελφοὺς ἔπεμπον βουλόμενοι axé- 
σασϑαι τὴν ἁμαρτάδα. 7) δὲ Πυϑίη σφέας ἐκέλευσε σπτοι- 
έειν τὰ καὶ νῦν οἱ ᾿Ιγυλλαῖοι ἔτε ἐπιτελέουσι" καὶ γὰρ 
ἐναγέζουσί σφι μεγάλως καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν καὶ ἱππικὸν 
ἐπιστᾶσι. καὶ οὗτοι. μὲν τῶν Φωκαιέων τοιούτῳ μόρῳ 

80 διεχρήσαντο, οἱ δὲ αὑτῶν ἐς τὸ Ῥήγιον καταφυγόντες &y- 
ϑεῦτεν ὁρμώμενοι ἐκτήσαντο πόλιν γῆς τῆς Οἰνωτρίης 
ταύτην ἥτις νῦν Ὑέλη καλέεται" ἔχτισαν δὲ ταύτην πρὸς 

ex 

2. δὲ] ve St. ἢ 7. ὧν seclusit St. [| 20. lacunam Reiske vidit, 
quam sic expleveris διέλαχον, τῶν δὲ Τυρσηνῶν οἱ ἀιγυλλαῖοι l 

πλείστους St.: πλείους 
θ᾽ 
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ἀνδρὸς Ποσειδωνιήτεω μαϑόντες ὡς τὸν Κύρνον σφι ἡ 
Πυϑίη ἔχρησε χτίσαε ἥρων ἐόντα, ἀλλ᾽ ov τὴν νῆσον. 

168 Φωκαίης μέν vvv πέρι τῆς ἐν Ἰωνίῃ οὕτω ἔσχε, παρα- 
πλήσια δὲ τούτοισι xal Τήιοι ἐποίησαν. ἐπείτε γὰρ 
σφέων εἶλε χώματι τὸ τεῖχος “Ἅρπαγος, ἐσβάντες πάντες 
ἐς τὰ πλοῖα οἴχοντο πλέοντες ἐπὶ τῆς Θρηέκης, καὶ i»- 

ϑαῦτα ἔχτισαν πόλιν Ἄβδηρα, τὴν πρότερος τούτων Κλα- 
ζομένιος Τιμήσιος κτίσας ovx ἀπόνητο, ἀλλ᾽ ὑπὸ Θρηίκων 

ἐξελασϑεὶς τιμὰς νῦν ὑπὸ Τηίων τῶν ἐν ᾿Αβδήροισι ὡς 
ἥρως ἔχει. 10 

169 Οὗτοι μέν νυν Ἰώνων μοῦνοι τὴν δουλοσύνην οὐκ 
ἀνεχόμενοι ἐξέλιπον τὰς πατρέδας᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι Ἴωνες 
πλὴν Μιλησίων διὰ μάχης μὲν ἀπίκοντο Ἁρπάγῳ κατά 
περ οἱ ἐκλιπόντες, καὶ ἄνδρες ἐγένοντο ἀγαϑοὶ περὶ τῆς 
ἑωυτοῦ ἕκαστος μαχόμενοι, ἑσσωθέντες δὲ καὶ ἁλόντες 15 
ἔμενον κατὰ χώρην ἕκαστοι καὶ τὰ ἐπιτασσόμενα ἐπετέ- 
λεον. “Μιλήσιοι δέ, ὡς καὶ πρότερόν μοι εἴρηται, αὐτῷ 
Κύρῳ ὅρκιον ποιησάμενοι ἡσυχίην ἦγον. οὕτω δὴ τὸ δεύ-- 
τερον Ἰωνέη ἐδεδούλωτο. ὡς δὲ τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ Ἴωνας 
ἐχειρώσατο Ἅρπαγος, οἱ τὰς νήσους ἔχοντες Ἴωνες xavag- 20 
ρωδήσαντες ταῦτα σφέας αὐτοὺς ἔδοσαν Κύρῳ. 

170 Κεκακωμένων δὲ Ἰώνων καὶ συλλεγομένων οὐδὲν ἦσ- 
σον ἐς τὸ Πανιώνιον, πυνϑάνομαι γνώμην Βίαντα ἄνδρα 
Πριηνέα ἀποδέξασϑαι Ἴωσι χρησιμωτάτην, τῇ εἰ ἐπεέ- 
ϑοντο, παρεῖχε ἄν σφι εὐδαιμονέειν Ἕλλήνων μάλιστα" 25 
ὃς ixíAeve κοινῷ στόλῳ Ἴωνας ἀερϑέντας πλέειν ἐς Σαρδὼ 
καὶ ἔπειτα πόλιν μίαν κτίζειν πάντων Ἰώνων, καὶ οὕτω 
ἀπαλλαχϑέντας σφέας δουλοσύνης εὐδαιμονήσειν, γήσων 
ve ἁπασέων μεγίστην νεμομένους καὶ ἄρχοντας ἄλλων" 
μένουσι δέ σφι ἐν τῇ Ἰωνίῃ οὐκ ἔφη ἐνορᾶν ἐλευϑερέην 90 
ἔτι ἐσομένην. αὕτη μὲν Βίαντος τοῦ Πριηνέος γνώμη ἐπὶ 
διεφϑαρμένοισι Ἴωσι γενομένη, χρηστὴ δὲ καὶ τερὶν ἢ δια- 
φϑαρῆναι Ἰωνίην Θάλεω ἀνδρὸς Μιλησίου ἐγένετο, τὸ 

σι 

6. Θρηΐχης Bekker: ϑρηικίης | 15. ἑωντῶν ἕχαστοιῖ ἢ μαχό- 
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ἀνέχαϑεν γένος ἐόντος Φοίνικος, ὃς ἐκέλευς ἕν βουλευτή- 
ρίον Ἴωνας ἐχτῆσϑαι, τὸ δὲ εἶναι ἐν Τέῳ (Τέων γὰρ μέσον 
εἶναι ᾿Ιωνίης), τὰς δὲ ἄλλας πόλιας οἰκδομένας μηδὲν 

ἧσσον νομέζεσθαι κατά περ εἰ δῆμοι εἶεν. οὗτοι μὲν δή 
σφι γνώμας τοιάσδε ἀπεδέξαντο. 

"Mormayoc δὲ καταστρεψάμενος Ἰωνίην ἐποιέετο στρα- 171 
τηέην ἐπὶ Κᾶρας xal Καυνίους xal “υκίους, ἅμα ἀγόμενος 
χαὶ Ἴωνας καὶ Αἰολέας. εἰσὶ δὲ τούτων Κᾶρες μὲν ἀπιγμέ- 
voL ἐς τὴν ἤπειρον ἐκ τῶν νήσων. τὸ γὰρ παλαιὸν ἐόν- 
τες IMívo κατήχοοι καὶ καλεόμενοι déleyeg εἶχον τὰς νή- 
σους, φόρον μὲν οὐδένα ὑποτελέοντες, ὅσον καὶ ἐγὼ δυνα- 
tóc εἶμι ἐπὶ μαχρότατον ἐξικέσϑαι ἀκοῇ" οἱ δέ, ὅκως 

Μίνως δέοιτο, ἐπλήρουν oí τὰς νέας. ἅτε δὴ Mívo τε 
χατεστραμμένου γῆν πολλὴν καὶ εὐτυχέοντος τῷ πολέμῳ, 
τὸ Καρικὸν ἦν ἔϑνος λογιμώτατον τῶν ἐϑνέων ἁπάντων 
χατὰ τοῦτον ἅμα τὸν χρόνον μαχρῷ μάλιστα. καί σφι 
τριξὰ ἐξευρήματα ἐγένετο, τοῖσι οἱ Ἕλληνες ἐχρήσαντο" 
xol γὰρ ἐπὶ τὰ κράνεα λόφους ἐπιδέεσϑαι Κᾶρες εἰσὶ oi 
χαταδέξαντες καὶ ἐπὶ τὰς ἀσπέδας τὰ σημήια ποιέεσθαι, 
xal ὄχανα ἀσπίσι οὗτοι εἰσὶ οἷ ποιησάμενοι πτρώτοι" τέως 
δὲ ἄνευ ὀχάνων ἐφόρεον τὰς ἀσπέδας πάντες οἵ περ ἐώ- 
ϑεσαν ἀσπίσι χρᾶσϑαι, τελαμῶσι σκυτένοισι οἷηκίζοντες, 
περὶ τοῖσι αὐχέσι τε καὶ τοῖσι ἀριστεροῖσι ὦμοισι περι- 
χείμενοι. μετὰ δὲ τοὺς Κᾶρας χρόνῳ ὕστερον πολλῷ Ζ4ὦ- 
ριέες ve καὶ Ἴωνες ἐξανέστησαν ἐκ τῶν νήσων, καὶ οὕτω 
ἐς τὴν ἤπειρον ἀπέκοντο. κατὰ μὲν δὴ Κᾶρας οὕτω Κρῆ- 
τες λέγουσι γενέσϑαι" οὐ μέντοι αὐτοί γε ὁμολογέουσι 
τούτοισι οἱ Κᾶρες, ἀλλὰ νομέζουσε αὐτοὶ ἑωυτοὺς εἶναι 
αὐτόχϑονας ἠπειρώτας, καὶ τῷ οὐνόματι τῷ αὑτῷ αἰεὶ 
διαχρεωμένους τῷ περ νῦν. ἀποδειχνῦσι δὲ ἐν υλᾶ- 
σοισι Διὸς Καρίου ἱρὸν ἀρχαῖον, τοῦ Μιυσοῖσι μὲν καὶ 
“Τυδοῖσε μέτεστι ὡς κασιγνήτοισι ἐοῦσι τοῖσε Καρσί" τὸν 
γὰρ ΑἹρδὸν καὶ τὸν υσὸν λέγουσι εἶναι Καρὸς ἀδελφεοῦς, 

4. οὗτοι Scháfer: οὕτω 1. χαυνίους P: χαυχωνίους || 12. ἐπὶ 
reddidit Werfer 



86 HPOAOTOY A 

τούτοισι μὲν δὴ μέτεστι, ὅσοι δὲ ἐόντες ἄλλου ἔϑνεος 
ὁμόγλωσσοι τοῖσι Καρσὶ ἐγένοντο, τούτοισι δὲ οὐ μέτα. 

172 οἱ δὲ Καύνιοι αὐτόχϑονες δοκέειν ἐμοὶ εἰσί, αὐτοὶ μέντοι 

-- 

ἐχ Κρήτης φασὶ εἶναι. προσχεχωρήχασι δὲ γλῶσσαν μὲν 
σπιρὸς τὸ Καρικὸν ἔϑγνος, ἢ οἱ Κᾷρες πρὸς τὸ Καυνικόν 
(τοῦτο γὰρ οὖκ ἔχω ἀτρεχέως διακρῖναι), νόμοισι δὲ χρέων- 
vaL κεχωρισμένοισι πολλὸν τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ 
Καρῶν. τοῖσι γὰρ κάλλιστον ἐστὲ κατ᾽ ἡλικέην τὸ καὶ 
φιλότητα εἰλαδὸν συγγίνεσϑαι ἐς πόσιν, καὶ ἀνδράσι καὶ 
γυναιξὶ καὶ παισί. ἱδρυϑέντων δέ σφι ἱρῶν ξεινιχῶν, 
μετέπειτα ὡς σφι ἀπέδοξε, ἔδοξε δὲ τοῖσι πατρίοισι 
μοῦνον χρᾶσϑαι ϑεοῖσι, ἐνδύντες τὰ ὅπλα ἅπαγτες Καύ- 
γιοι ἡβηδόν, τύπτοντες δόρασι τὸν ἠέρα, μέχρι οὔρων τῶν 
Καλυνδικῶν εἵποντο, καὶ ἔφασαν ἐχβάλλειν τοὺς ξεένι- 

178 χοὺς ϑεούς. καὶ οὗτοι μὲν τρόποισι τοιούτοισι χρέωνται, 

οἱ δὲ Αὐκιοι ἐκ Κρήτης τὠρχαῖον γεγόνασι (τὴν γὰρ Κρή- 
τὴν εἶχον τὸ παλαιὸν πᾶσαν B&oBago)* διενειχϑέντων δὲ 
ἐν Κρήτῃ περὶ τῆς βασιληίης τῶν Εὐρώπης παίδων Σαρ- 
πηδόνος τε καὶ Μίνω, ὡς ἐπεκράτησε τῇ στάσι Μίνως, 
ἐξήλασε αὑτόν τε Σαρπηδόνα καὶ τοὺς στασιώτας αὐτοῦ, 
oi δὲ ἀπωσϑέντες ἀπέκοντο τῆς 2doínc ἐς γῆν τὴν Mi- 
λυάδα" τὴν γὰρ νῦν «Αὐκιοι νέμονται, αὕτη τὸ παλαιὸν 
ἦν ἹΜιλυάς, οἱ δὲ Mia τότε Σόλυμοι ἐκαλέοντο. ἕως 

ue δὴ αὐτῶν Σαρπηδὼν ἦρχε, οἱ δὲ ἐκαλέοντο τὸ πέρ τε 
ἡνεέκαντο οὔνομα καὶ νῦν ἔτι καλέονται ὑπὸ τῶν περιοί- 
κων οἱ oxi, Τερμίλαι᾽ ὡς δὲ ἐξ ᾿41ϑηνέων dixo. ὃ 
Πανδίονος, ἐξελασϑεὶς καὶ οὗτος ὑπὸ τοῦ ἀδελφεοῦ i- 
γέος, ἀπέκετο ἐς τοὺς Τερμίλας παρὰ Σαρπηδόνα, οὕτω 
δὴ κατὰ τοῦ Αύχου τὴν ἐπωνυμίην ΑἸύκιοι ἀνὰ χρόνον 
ἐχλήϑησαν. νόμοισι δὲ τὰ μὲν Κρητικοῖσι τὰ δὲ Καρι- 
κοῖσε χρέωνεαι. ἕν δὲ τόδε ἴδιον νενομέκασε καὶ οὐδα- 
μοῖσι ἄλλοισι συμφέρονται ἀνθρώπων" καλέουσι ἀπὸ τῶν 
μητέρων ἑωυτοὺς xal οὐκὲ ἀπὸ τῶν πατέρων" εἰρομένου 
δὲ ἑτέρου τὸν πλησίον τίς εἴη, καταλέξει ἑωυτὸν μητρόϑεν 

ι1. δὲ s: δὴ ἢ 23. Fo Cobet: τέως | 34. τίς ἐστι Krüger 
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καὶ τῆς μητρὸς ἀνανεμέεται τὰς μητέρας. καὶ ἣν μέν ye 
γυνὴ ἁστὴ δούλῳ συνοικήσῃ, γενναῖα τὰ τέχνα νενόμισται" 
ἥν δὲ ἀνήρ ἀστὸς καὶ ὃ πρῶτος αὐτῶν γυναῖχα ξείϑην ἢ 
παλλακὴν ἔχῃ, ἄτιμα τὰ τέχνα γένεται. 

Οἱ μέν νυν Κᾶρες οὐδὲν λαμπρὸν ἔργον ἀποδεξάμενοι 174 
ἐδουλώϑησαν ὑπὸ Ἅρπαάγου, οὔτε αὐτοὶ οἱ Κᾶρες ἀπο- 
δεξάμενοι οὐδέν, οὔτε ὅσοι “Ἑλλήνων ταύτην τὴν χώρην 
οἰχέουσι᾽" οἰχέουσι δὲ καὶ ἄλλοι καὶ “ακεδαιμονέων ἄποι- 
κοι Κνίδιοι" oi τῆς χώρης τῆς σφετέρης τετραμμένης ἐς 
πόντον, τὸ δὴ Τριόπιον καλέεται, ἀργμένης δὲ ix τῆς 
Χερσονήσου τῆς Βυβασσίης, ἐούσης τε πάσης τῆς Κνιδέης 
πλὴν ὀλέγης περιρρόου (τὰ- μὲν γὰρ αὐτῆς πρὸς βορέην 
ἄνεμον 0 Κεραμεικὸς κόλσεος ἀπτέργει, τὰ δὲ πρὸς νότον 
ἡ κατὰ Σύμην τε καὶ Ῥόδον ϑάλασσα), τὸ ὧν δὴ ὀλίγον 
τοῦτο, ἐὸν ὅσον τε ἐπὶ πέντε στάδια, ὥρυσσον οἱ Κυί- 
Oto, ἐν 00Q "d enrayog τὴν ̓ Ἰωνίην κατεστρέφετο, βουλό- 
μενοι γῆσον τὴν χιύρην ποιῆσαι. ἐντὸς δὲ πᾶσά σφε àyl- 
γδτο " τῇ γὰρ ἡ Κυιδίη χώρη ἐς τὴν ἤπειρον τελευτᾷ, 
ταύτῃ ὁ ἰσϑμός ἐστι τὸν ὥρυσσον. καὶ δὴ πολλῇ χειρὶ 
ἐργαζομένων τῶν Κνιδέων, μᾶλλον γάρ vt καὶ ϑειότερον 
ἐφαίνοντο τιτρώσκεσθαι οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ οἰχότος τά τε 
ἄλλα τοῦ σώματος xal μάλιστα τὰ περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ϑραυομένης τῆς πέτρης, ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς ϑεοπρόπους 
ἐπειρησομένους τὸ ἀντέξοον. ἡ δὲ Πυϑίη σφι, ὡς αὐτοὶ 
Κνέδιοι λέγουσι, χρᾷ ἔν τριμέτρῳ τόνῳ τάδε. 

lo9uàv δὲ μὴ πυργοῦτε μηδ᾽ ὀρύσσεεδ᾽ 
Ζεὺς γάρ x' ἔϑηκε νῆσον, εἰ κ᾽ ἐβούλετο. 

Κνέδιοι μὲν ταῦτα τῆς Πυϑίης χρησάσης τοῦ τε ὀρύγματος 
ἐπαύσαντο xal Monayp ἐπιόντε σὺν τῷ στρατῷ ἀμαχητὶ 
σφέας αὐτοὺς παρέδοσαν. 

Ἦσαν δὲ Πηδασέες οἰκέοντες ὑπὲρ ““λικαρνησσοῦ ue- 175 
σόγαιαν᾽ τοῖσι ὅκως τι μέλλοι ἀνεπιτήδεον ἔσεσθαι, av- 
τοῖσί τε καὶ τοῖσι τεεριοέκοισι, ἡ ἱρδίη τῆς 4ϑηναίης πώ- 

9. of restituit Bekker ἢ 11. Βυβασσίης .18. Vossius: βυβλεσίης || 
17. ἐγίνετο AB. Bekker: ἐγένετο || 27. εἴ γ᾽ Bekker 
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γωνα μέγαν loye. τρίς σφι τοῦτο ἐγένετο. οὗτοι τῶν 
περὶ Καρίην ἀνδρῶν μοῦνοί τε ἀντέσχον χρόνον “Ἁρπάγῳ 
καὶ πρήγματα παρέσχον πλεῖστα, ὄρος τειχίσαντες τῷ 
οὔνομα ἐστὶ «ἰδῆ. 

176 IInóacéec μέν νυν χρόνῳ ἐξαιρόϑησαν᾽ «doxtot δέ, 
ὡς ἐς τὸ Ξάνϑιον πεδίον ἤλασε ὃ Ἅρπαγος τὸν στρατόν, 
ἐπεξιόντες καὶ μαχόμενοι ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς ἀρετὰς 
ἀπεεδείκνυντο, ἑσσωθέντες δὲ καὶ κατειληϑέντες ἐς τὸ ἄστυ 
συνήλισαν ἐς τὴν ἀχρόπολεν τάς v6 γυναῖκας καὶ τὰ τέχνα 
καὶ τὰ χρήματα καὶ τοὺς οἰχέτας, καὶ ἔπειτα ὑπῆψαν τὴν 
ἀχρόπτολιν πᾶσαν ταύτην καίεσϑαι. ταῦτα δὲ ποιήσαντες 
καὶ συνομόσαντες ὅρκους δεινούς, ἐπεξελϑόντες ἀπέϑανον 
πάντες Ξάνϑιοι μαχόμενοι. τῶν δὲ νῦν “υχίων φαμένων 
Ἐανϑίων εἶναι οἱ πολλοί, πλὴν ὀγδώκοντα ἱστιέων, εἰσὶ 
ἐπήλυδες" αἱ δὲ ὀγδώχοντα ἱστίαι αὗται ἔτυχον τηνικαῦτα 
ἐκδημέουσαι καὶ οὕτω περιεγένοντο. τὴν μὲν δὴ Ξάνϑον 
οὕτω ἔσχε ὃ “Ἅρπαγος, παραπλησίως δὲ καὶ τὴν Καῦνον 
ἔσχε καὶ γὰρ οἱ Καύνιοι τοὺς “Τυκέους ἐμιμήσαντο τὰ 
πλέω. 

177 Τὰ μέν γυν κάτω τῆς "alus “ρπαγος ἀνάστατα 
ἐποίεε, τὰ δὲ ἄνω αὐτῆς αὐτὸς Κῦρος, γᾶν ἔϑνος κατα- 
στρεφόμενος καὶ οὐδὲν παριείς. τὰ μέν νυν αὑτῶν πλέω 
παρήσομεν" τὰ δέ οἱ παρέσχε τε πόνον πλεῖστον καὶ 
ἀξιαπηγητότατα ἐστί, τούτων. ἐπιμνήσομαι. 

178 Κῦρος ἐπείτε và πάντα τῆς ἠπείρου oroyelgux ἐποιή--. 
σατο, “σσυρίοισι ἐπετίϑετο. τῆς δὲ ““Ισσυρίης ἐστὶ μέν 
xov καὶ ἄλλα πολίσματα μεγάλα πολλά, τὸ δὲ ὄνομα- 
στότατον καὶ ἰσχυρότατον καὶ ἔνϑα σφι Νίνου ἀναστάτου 
γενομένης τὰ βασιλήια κατεστήκεε, ἣν Βαβυλών, ἐοῦσα 
τοιαύτη δή τις πόλις. κέεται ἐν πδδέῳ μεγάλῳ, μέγαϑος 
ἐοῦσα μέτωπον ἕκαστον εἴχοσι καὶ ἑκατὸν σταδίων, ἐούσης 
τετραγώνου" οὗτοι στάδιοι τῆς περιόδου τῆς πόλιος ylvov- 
ται συνάπιαντες Ὀγδώχοντα καὶ τετραχόσιοι. τὸ μέν vvv 

1. σχε St.: ἴσχει || 1. ἐπεξιόντες Bekker: ὑπεξιόντες | 12. ἐπεξελ- 
ϑόντες Bekker: ὑπεξελθόντες ἢ 25. τὰ ἄλλα πάντα St. 
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μέγαϑος τοσοῦτον ἐστὶ vov ἄστεος vov Βαβυλωνίου, ixe- 
χόσμητο δὲ ὡς οὐδὲν ἄλλο πόλισμα τῶν ἡμεῖς ἴόμεν. 
τάφρος μὲν πρῶτά μὲν βαϑέα τε καὶ εὑρέα καὶ πλέη 
ὕδατος περιϑέει, μετὰ δὲ τεῖχος πεντήχοντα μὲν πηχέων 
βασιληέων ἐξὸν τὸ evgoc, ὕψος δὲ διηκοσίων πηχέων" ὃ 
δὲ βασιλήιος πῆχυς τοῦ μετρίου ἐστὶ πήχεος μέζων τρισὶ 
δαχτύλοισι. δεῖ δή μὲ πρὸς τούτοισι ἔτι φράσαι ἵνα τε 
ix τῆς τάφρου ἡ γῆ ἀναισιμώϑη, καὶ τὸ τεῖχος ὅντενα 
τρόπον ἔργαστο. ὀρύσσοντες ἅμα τὴν τάφρον ἐπελένϑευον 
τὴν γῆν τὴν ἐκ τοῦ δρύγματος ἐχφερομένην, ἑλκύσαντες δὲ 
πελίνϑους ἱκανὰς ὥπτησαν αὑτὰς ἐν καμίνοισι᾽ μετὰ δὲ 
τέλματι χρεώμενοι ἀσφάλτῳ ϑερμῇ καὶ διὰ τριήκοντα 
δόμων πλένϑου ταρσοὺς καλάμων διαστοιβάζοντες, ἔδειμαν 
πρῶτα μὲν τῆς τάφρου τὰ χείλεα, δεύτερα δὲ αὑτὸ τὸ 
τεῖχος τὸν αὐτὸν τρόπον. ἐπάνω δὲ τοῦ τείχεος παρὰ 
τὰ ἔσχατα οἰκήματα μουνόχωλα ἔδειμαν, τετραμμένα ἐς 
ἀλληλα" τὸ μέσον δὲ τῶν οἰκημάτων ἔλιπον τεϑρίπεῳ 
πεεριέλασιν. πύλαι δὲ ἐνεστᾶσι πέριξ τοῦ τείχεος ἑκατόν, 

χάλκεαι πᾶσαι, καὶ σταϑμοί v& καὶ ὑπέρϑυρα ὡσαύτως. 
ἔστε δὲ ἄλλη πόλις ἀπέχουσα ὀκτὼ ἡμερέων ὁδὸν ἀπὸ 
Βαβυλώνορ᾽ "Ic οὔνομα αὐτῇ. ἔνϑα ἐστὶ ποταμὸς οὐ μέγας" 
"Ic καὶ τῷ ποταμῷ τὸ οὔνομα" ἐσβάλλει δὲ οὗτος ἐς τὸν 
Εὐφρήτην ποταμόν [τὸ ῥέεϑρον)]. οὗτος ὧν ὃ "Ic ποταμὸς 
ἅμα τῷ ὕδατι ϑρόμβους ἀσφάλτου ἀναδιδοῖ πολλούς, ἔνϑεν 
ἡ ἄσφαλτος ἐς τὸ iv Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσϑη. ἐτετεί- 
χιστο μέν γυν ἡ Βαβυλὼν τρόπῳ τοιῷδε, ἔστι δὲ δύο 
φ igneo τῆς πόλιος. τὸ γὰρ μέσον αὐτῆς ποταμὸς διέργει, 
τῷ οὔνομα ἐστὶ Εὐφρήτης" δέει δὲ ἐξ “ρμενίων, ἐὼν 
μέγας καὶ βαϑὺς καὶ ταχύς" ἐξιεῖ δὲ οὗτος ἐς τὴν Ἔρυ- 
ϑρὴν ϑάλασσαν. τὸ ὧν δὴ τεῖχος ἑκάτερον τοὺς ἀγκῶνας 
ἐς τὸν ποταμὸν ἐλήλαται" τὸ δὲ ἀπὸ τούτου αἱ ἐπικαμ- 
παὶ παρὰ χεῖλος ἑκάτερον τοῦ ποταμοῦ αἱμασιὴ πλένϑων 
ὀπτέων παρατείνει. τὸ δὲ ἄστυ αὐτό, ἐὸν πλῆρες οἰκιέων 
τριωρόφων καὶ τετρωρόφων, κατατέτμηται τὰς ὁδοὺς ἰϑέας 

7. ἔτι φράσαι Bekker: ἐπιφράσαι ἢ 23. τὸ ῥέεθρον seclusit St. | 
34. τε xal PR 
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τάς τε ἄλλας xal τὰς ἐπικαρσίας τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸν 

ἐχούσας. κατὰ δὴ ὧν ἑκάστην ὁδὸν ἐν τῇ αἱμασιῇ τῇ 
παρὰ τὸν ποταμὸν πυλέδες ἐπῆσαν, ὅσαι περ αἱ λαῦ αὖραι, 

τοσαῦται ἀριϑμόν᾽ ἦσαν δὲ καὶ αὗται χάλκεαι... . φέρου- 
181 σαε [καὶ αὐταὶ] ἐς αὐτὸν τὸν ποταμόν. τοῦτο μὲν δὴ τὸ 

τεῖχος ϑώρηξ ἐστί, ἕτερον δὲ ἔσωθεν τεῖχος περιϑέει, oU 
πολλῷ τεῳ ἀσϑενέστερον τοῦ ἑτέρου veíyeog, στεενότερον 
δέ. ἐν δὲ φαρσεὶ ἑκατέρῳ τῆς πόλιος ἐτετείχιστο ἐν μέσῳ 
ἐν τῷ μὲν τὰ βασιλήια περιβόλῳ μεγάλῳ τε καὶ ἰσχυρῷ, 
ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ Διὸς Βήλου ἱρὸν χαλλόπτυλον, καὶ ἐς ἐμὲ 
ἔτι τοῦτο. ἐόν, δύο σταδίων πάντῃ, ἐὸν τετράγωνον. ἐν 
μέσῳ δὲ τοῦ ἱροῦ πύργος στερδὸς οἰκοδόμηται , σταδίου 
xal τὸ μῆκος καὶ τὸ εὖρος, καὶ ἐπὶ τούτῳ τῷ πύργῳ 
ἄλλος πύργος ἐπειβέβηκε, καὶ ἕτερος μάλα ἐπεὶ τούτῳ, μέχρε 
οὗ ὀκτὼ πύργων. ἀνάβασις δὲ ἐς αὐτοὺς ἔξωϑεν κύκλῳ 
σεερὶ ztavrag τοὺς πύργους ἔχουσα πεποέηται. μεσοῦντε 
δέ xov τῆς ἀναβάσιος ἐστὶ καταγωγή τε καὶ ϑῶχοι &u- 

παυστήριοι, ἐν τοῖσι κατίζοντες ἀμπαύονται oi. ἀναβαέ- 
γονγτες. ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ πύργῳ νηὸς ἔπεστι μέγας" 
ἐν δὲ τῷ νηῷ κλένη μεγάλη κέεται εὖ ἐσερωμένη, καί oí 
τράπεζα παρακέεται χρυσέη. ἄγαλμα δὲ οὐκ ἔνε οὐδὲν av- 
τόϑι ἐνιδρυμένον, οὐδὲ νύχτα οὐδεὶς ἐναυλέζεται ἀνθρώπων 
ὅτι μὴ γυνὴ μούνη τῶν ἐπιχωρίων, τὴν ἂν ó 960g ἕληται 
éx πασέων, ὡς λέγουσε oí Χαλδαῖοι ἐόντες ἱρέες τούτου 

182 τοῦ ϑεοῦ. φασὶ δὲ οἱ αὐτοὶ οὗτοι, ἐμοὶ μὲν ov πιστὰ 
λέγοντες, τὸν ϑεὸν αὐτὸν φοιτᾶν τὸ ἐς τὸν νηὸν καὶ ἀμ- 
παύεσϑαι ἐπὶ τῆς κλίνης, κατά περ ἐν Θήβῃσι τῇσι «Αἰγυτε- 
τίῃσι κατὰ τὸν αὑτὸν τρόπον, ὡς λέγουσι οἱ Αἰγύπτιοι" καὶ 
γὰρ δὴ ἐκεῖϑι κοιμᾶται ἐν τῷ τοῦ Zióg τοῦ Θηβαιέος 
γυνή, ἀμφότεραι δὲ αὗται λέγονται ἀνδρῶν οὐδαμῶν ἐς 
ὁμελέην φοιτᾶν καὶ κατά πϑρ ἐν Παταροισε τῆς «Ἰυκίης 

4. lacunam indicavit St.: hausit scalarum (p. 93, 7) mentionem | 
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c. 

ἢ πρόμαντις τοῦ 9600, ἐπεὰν yévwyrai' ov yàg ὧν αἰεί 
ἐστι χρηστήριον αὐτόϑι᾽ ἐπεὰν δὲ γένηται, τότε ὧν συγκα- 
τακληίεται. τὰς γύχετας ἔσω ἐν τῷ νηῷ. ἔστο δὲ τοῦ ἐν 188 

Βαβυλῶνε ἱροῦ καὶ ἄλλος κάτω νηός, ἔνϑα ἄγαλμα μέγα 
τοῦ Ζιὸς ἔνι κατήμενον χρύσεον, καί οἱ τράπεζα μεγάλη 
παρἀάκέεταε χρυσέη, καὶ τὸ βάϑρον oi καὶ ὁ ϑρόνος χρύ- 
σεος ἐστέ" καὶ ὡς ἔλεγον οἱ Χαλδαῖοι, ταλάντων ὄχτακο- 
σίων χρυσίου πεποίηται ταῦτα. ἔξω δὲ τοῦ γηοῦ βωμός 
ἐστε χρύσεος, ἔστι δὲ καὶ ἄλλος βωμὸς μέγας, ἐπ᾽ οὗ ϑύε- 
ται τὰ τέλεα τῶν προβαάτων᾽ ἐπὶ γὰρ τοῦ χρυσέου βωμοῦ 
οὐκ ἔξεστι ϑύειν ὅτι μὴ γαλαϑηνὰ μοῦνα, ἐπὶ δὲ τοῦ 
μέζονος βωμοῦ xai καταγίζουσι λιβανωτοῦ χίλια τάλαντα 
ἔκεος ἕχάστου οἱ Χαλδαῖοι τότε ἐπεδὰν τὴν ὁρτὴν ἄγωσι 
τῷ ϑεῷ τούτῳ. ἦν δὲ ἐν τῷ τεμένεϊ τούτῳ ἔτι τὸν χρό- 
vo» ἐκεῖνον καὶ ἀνδριὰς δυώδεκα πηχέων xovaeog στερβός" 
ἐγὼ .uév μὲν οὐχ εἶδον, τὰ δὲ λέγεται ὑπὸ “Χαλδαίων, 
«avra λέγω. τούτῳ τῷ ἀνδριάντε Δαρεῖος μὲν ὃ Ὑστά- 
σπδϑος ἐπιβουλεύσας οὐχ ἐτόλμησε λαβεῖν, Ξέρξης δὲ ὃ 

Zagsíov &Aafe xai τὸν ἱρέᾳ ἀπέχτεινε ἀπαγορδύοντα μὴ 
κινέξιν τὸν ἀνδριάντα. τὸ μὲν δὴ ἱρὸν τοῦτο οὕτω κε- 
κόσμηται, ἔστε δὲ καὶ ἴδια ἀναϑήματα πολλά. 

Τῆς δὲ Βαβυλῶνος ταύτης πολλοὶ μέν κου καὶ ἄλλοι 184 
ἐγένοντο βασιλέες, τῶν ἐν τοῖσι Ἡσσυρίοισε λόγοισι μνή- 
μην» ποιήσομαι, oi τὰ τείχεα τε ἔπεχόσμησαν καὶ τὰ íga, 
ἐν δὲ δὴ καὶ γυναῖκες δύο. ἡ μὲν πρότερον ἄρξασα, τῆς 
ὕστερον γενεῆσι πέντε ἱτρότερον γενομένη, τῇ οὔνομα ἦν 
Σεμίραμις, αὕτη μὲν ἀπεδέξατο χώματα ἀνὰ τὸ πεδίον! 
ἐόντα ἀξιοϑέητα᾽ πρότερον δὲ ἐώϑεε ὁ ποταμὸς ἀνὰ τὸ 
σεεδέον τεᾶν πελαγέζειν. . ἡ δὲ δὴ δεύτερον γενομένη ταύτης 185 
βασίλεια, τῇ οὔνομα ἣν Νέτωχρις, αὕτη δὲ συνδτωτέρη 
γενομένη τῆς ττρότϑρον ἀρξάσης τοῦτο μὲν μνημόσυνα ἐλέ- 
revo τὰ ἐγὼ ἀπηγήσομαι , τρῦτο δὲ τὴν ἹΜήδων ὁρῶσα 
ἀρχὴν μεγάλην ve καὶ οὐκ ἀτρεμέζουσαν, ἀλλ᾽ ἄλλα τε 
ἀραιρημένα ἄστεα αὐτοῖσι, ἐν δὲ δὴ καὶ τὴν Νίνον, τεροε- 

9. ἐπ᾽ οὗ St.: ὅπου | 33. ἀλλ ἄλλα Bekker: ἄλλα 
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φυλάξατο ὅσα ἐδύνατο μάλιστα. πρῶτα μὲν τὸν Εὐφρή- 
τὴν ποταμὸν δέοντα πρότερον ἰϑύν, ὅς σφι διὰ τῆς πό- 
λιος μέσης ῥέει, τοῦτον ἄνωϑεν διώρυχας ὀρύξασα οὕτω 
δή τι ἐποίησε σχολεὸν ὥστε δὴ τρὶς ἐς τῶν τινα κωμέων 
τῶν ἐν τῇ Mocovolg ἀπικνέεται ῥέων" τῇ δὲ κώμῃ οὔνομα 5 
ἐστί, ἐς τὴν ἀπικνέεται ὃ Εὐφρήτης, ᾿“ρδέρικκα. καὶ νῦν 
ot av κομέζωνται ἀπὸ τῆσδε τῆς ϑαλάσσης ἐς Βαβυλῶνα, 
καταπλέοντες τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν τρίς τε ἐς τὴν αὐτὴν 
ταύτην χώμην παραγένονται καὶ ἐν τρισὶ ἡμέρῃσι. τοῦτο 
μὲν δὴ τοιοῦτον ἐποίησε, χῶμα δὲ παρέχωσε παρ᾽ Éxa- 10 
τερον τοῦ ποταμοῦ τὸ χεῖλος ἄξιον ϑώματος μέγαϑος καὶ 
ὕψος ὅσον τι ἐστί. κατύπερϑε δὲ πολλῷ Βαβυλῶνος 
ὥρυσσε ἔλυτρον λέμνῃ, ὀλέγον τι παρατείνουσα ἀπὸ Τοῦ 
ποταμοῦ, βάϑος μὲν ἐς τὸ ὕδωρ αἰεὶ ὀρύσσουσα, εὗρος 
δὲ τὸ περέμετρον αὑτοῦ ποιεῦσα εἴκοσέ τε καὶ τετρακο- 15 
σίων σταδίων" τὸν δὲ ὀρυσσόμενον χοῦν ix τούτου τοῦ 
ὀρύγματος ἀναισίμου παρὰ τὰ χεέλεα τοῦ ποταμοῦ παρα- 
χέουσα. ἐπείτε δέ oí ὁρώρυκτο, λέϑους ἀγαγομένη κρη- 
πῖδα κύκλῳ περὶ αὐτὴν ἤλασε. ἐποίεε δὲ ἀμφότερα ταῦτα, 
τόν τὲ ποταμὸν σχολιὸν xal τὸ ὄρυγμα πᾶν ἕλος, ὡς O Ὃ 
ve ποταμὸς βραδύτερος εἴη περὶ καμπὰς πολλὰς ἀγνύ- 
μενος, καὶ οἷ πλόοι ἔωσι σχολιοὶ ἐς τὴν Βαβυλῶνα, ἔχ τε 

τῶν πλόων ἐχδέχηται περίοδος τῆς λίμνης μαχρή. κατὰ 
τοῦτο δὲ ἐργάζετο τῆς χώρης τῇ αἵ τε ἐσβολαὶ ἦσαν καὶ 
τὰ σύντομα τῆς ἐκ Μήδων ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἐπιμισγόμενοι 25 
ol Μῆδοι ἐχμανϑάνοιεν αὑτῆς τὰ πρήγματα. 

186 [,, Ταῦτα μὲν δὴ ἐκ βάϑεος περιεβάλετο, τοιήνδε δὲ ἐξ 

ὑτῶν ταρενϑήκην ἐποιήσατο. τῆς πόλιος ἐούσης δύο 
φαρσέων, τοῦ δὲ ποταμοῦ μέσον ἔχοντος, ἐπὶ τῶν πρό- 
τερον βασιλέων ὅκως τις ἐϑέλοι ἐκ τοῦ ἑτέρου φάρσεος 80 

ἐς τοὔτερον διαβῆναι, xeu πλοίῳ διαβαίνειν, xal ἣν, ὡς 

ἐγὼ δοκέω, ὀχληρὸν τοῦτο. αὕτη δὲ καὶ τοῦτο προεῖδε. 
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ἐπείτε γὰρ ὥρυσσε τὸ ἔλυτρον τῇ λέμνῃ, μνημόσυνον τόδε 
ἄλλο ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἔργου ἐλίπεετο" ἔτάμνετο λέϑους 768- 

ριμήκεας, ὡς δέ οἱ ἤσαν οἱ λέϑοι ἕτοιμοι καὶ τὸ χωρίον 
ὁρώρυχτο, ἐχτρέψασα τοῦ ποταμοῦ τὸ ῥέεϑρον πᾶν ἐς 
τὸ ὥρυσσε χωρίον, ἐν ᾧ ἐπέμπλατο τοῦτο, ἐν τούτῳ ἀπεξη- 
ρασμένου τοῦ ἀρχαίου ῥεέϑρου τοῦτο μὲν τὰ χείλεα τοῦ 
ποταμοῦ κατὰ τὴν πόλιν καὶ τὰς καταβασιας τὰς ἐχ τῶν 
πυλίδων ἐς τὸν ποταμὸν φερούσας ἀνοικοδόμησε πλέν»- 
ϑοισι πτῇσι κατὰ τὸν αὑτὸν λόγον τῷ τείχεϊ, τοῦτο δὲ 
κατὰ μέσην κου μαλιστα τὴν πόλιν τοῖσι λέϑοισι τοὺς 
ὠρύξατο οἰχοδόμεε γέφυραν, δέουσα τοὺς λέϑους σιδήρῳ 
τε καὶ μολύβδῳ. ἐπιτείνεσκε δὲ im^ αὑτήν, ὅκως μὲν 
ἡμέρη γένοιτο, ξύλα τετράγωνα, ἐτε᾿ ὧν τὴν διάβασιν ἔπου- 
εὔντο οἱ Βαβυλώνιοι" τὰς δὲ νύκτας τὰ ξύλα ταῦτα ἀπαι- 

θέεσκον τοῦδε εἵνεκα, ἵνα μὴ διαφοιτέοντες τὰς γύχτας 
χλέπτοιεν παρ᾽ ἀλλήλων. ὡς δὲ τό τε ὑρυχϑὲν λίμνη 
πλήρης ἐγεγόνεε ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ τὰ περὶ τὴν yégv- 
ραν ἐκεχόσμητο, τὸν Εὐφρήτην ποταμὸν ἐς τὰ ἀρχαῖα 
δέεϑρα ἐκ τῆς λίμνης ἐξήγαγε, καὶ οὕτω τὸ ὀρυχϑὲν ἕλος 
γενόμενον ἐς δέον ἐδόκεε γεγονέναι καὶ τοῖσι πολιήτῃσι 
γέφυρα ἣν κατεσχευασμένη. 

Ἢ δ᾽ αὐτὴ αὕτη βασίλεια καὶ ἀπάτην τοιήνδε τινὰ 
ἐμηχανήσατο" ὑπὲρ τῶν μάλιστα λεωφόρων πυλέων τοῦ 
ἄστεος τάφον ἑωυτῇ κατεσκευάσατο μετέωρον ἐπιπολῆς. 
αὑτέων τῶν πυλέων, ἐνεκόλαψε δὲ ἐς τὸν τάφον γράμ- 
ματα λέγοντα τάδε. “τῶν τις ἐμεῦ ὕστερον γινομένων 
Βαβυλῶνος βασιλέων ἣν σπανίσῃ χρημάτων, ἀνοέξας τὸν 
τάφον λαβέτω ὁκόσα βούλεται χρήματα" μὴ μέντοι γξ μὴ 
σπανίσας ye ἄλλως ἀνοίξῃ". οὐ γὰρ ἄμεινον." οὗτος ὃ ὅ 
τάφος ἣν ἀκένητος μέχρι οὗ ἐς Ζαρεῖον περιΐλϑε ἡ βα- 
σιληέη" 4΄αρείῳ δὲ καὶ δεινὸν ἐδόκεε εἶναι τῇσι τεύλῃσι 
ταύτησι μηδὲν χρᾶσϑαι, καὶ χρημάτων χειμένων καὶ αὐτῶν 
τῶν χρημάτων ἐπικαλδομένων, μὴ οὐ λαβεῖν αὐτά. τῖσι 
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δὲ πύλῃσι ταύτῃσι οὐδὲν ἐχρᾶτο τοῦδε εἵνεκα, ὅτε ὑπὲρ 
κεφαλῆς οἱ ἐγένετο ὃ νεχρὸς διεξελαύνοντι. ἀνοέξας δὲ τὸν 
τάφον εὗρε χρήματα μὲν οὔ, τὸν δὲ νεχρὸν καὶ γρέμματα 
λέγοντα τάδε. “εἰ μὴ ἄπληστός τε Fac χρημάτων καὶ 
αἰσχροκερδής, οὐκ ἂν νεκρῶν ϑήχας ἀνέῳγες." 5 

188 -duvm μέν νυν ἡ βασίλεια τοιαύτη τις λέγεται ys- 
γέσϑαι" ὁ δὲ δὴ Κῦρος ἐπὶ ταύτης τῆς γυναικὸς τὸν 
παῖδα ἐστρατεύετο, ἔχοντά τε τοῦ πατρὸς τοῦ ἑωυτοῦ 
τοὔνομα “Ταβυνήτου καὶ τὴν “σσυρέων ἀρχήν. στρατεύε- 
ται δὲ δὲ βασιλεὺς ὃ μέγας καὶ σιτίοισι ev ἐσχευασμένος 10 
ἐξ οἴκου καὶ προβάτοισι, καὶ δὴ καὶ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ Χοά- 
σπεω ποταμοῦ ἅμα ἄγεται τοῦ παρὰ Σοῦσα ῥέοντος, τοῦ 
μούνου πένει βασιλεὺς καὶ ἄλλου οὐδενὸς ποταμοῦ. τού- 
του δὲ τοῦ Χοάσπεω τοῦ ὕδατος ἀπεψημένου πολλαὶ κάρτα 
ἅμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνεαι κομέζουσαι ἐν ἀγγηίοισι ἀρ-- 15 

189 γυρέοισι ἕπονται, ὅκῃ ἂν ἐλαύνῃ ἑκάστοτε. ἐπείτε δὲ ὃ 
Κῦρος πορευόμενος ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐγίνετο ἐπὶ Γύνδῃ 
ποταμῷ, τοῦ αἱ μὲν πηγαὶ iv ατιηνοῖσι ὄρεσι, δέει δὲ 
διὰ Δαρδανέων, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς ἕτερον ποταμὸν Τίγρην, 
ὃ δὲ παρὰ Ὦπιν nl ῥέων ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν ϑάλασσαν 90 
ἐχδιδοῖ, τοῦτον δὴ τὲν Γύνδην ποταμὸν ὡς διαβαένειν 
ἐπειρᾶτο ὁ Κῦρος ἐόντα νηυσιπέρητον, ἐνϑαῦτά ol τῶν τις 
ἱρῶν ἵππων τῶν λευκῶν ὑπὸ ὕβριος ἐσβὰς ἐς τὸν στοτα- 
μὸν διαβαίνειν ἐπειρᾶτο, ὃ δέ μὲν συμψήσας ὑποβρύχεον 
οἰχώκεε φέρων. κάρτα τε δὴ ἐχαλέπαινε τῷ ποταμῷ ὃ 25 
Κῦρος τοῦτο ὑβρίσαντι, καί οἵ ἐπηπείλησε οὕτω δή μεν 
ἀσϑενέα ποιήσειν ὥστε τοῦ λοιποῦ καὶ γυναῖχάς μιν εὑ- 
πετέως τὸ yóvv ov βρεχούσας διαβήσεσϑαι. μετὰ δὲ τὴν 
ἀπειλὴν μϑτεὶς τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνα στράτευσιν διαίρεε τὴν 
στρατιὴν δίχα, διελὼν δὲ κατέτεινε σχοενοτενέας ὑποδέξας 80 
διώρυχας ὀγδώκοντα καὶ ἑκατὸν παρ᾽ ἑκάτερον τὸ χεῖλος 
τοῦ Γύνδεω τετραμμένας πάντα τρόπον, διατάξας δὲ τὸν 
στρατὸν ὀρύσσειν ἐκέλευε. οἷα δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐργαζο-- 

9. “Μαβυνήτου Wesseling: λαβυνίτου ἢ 10. ἐσχευασμένος Schweig- 
háuser: ἐσχευασμένοισι || 26. τούτῳ PR δή] δή v? | 28. ov] μὴ αὶ 
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μένου 1j ἥνετο μὲν τὸ ἔργον, ὅμως μέντοι τὴν ϑερξδίην σεᾶσαν 
αὑτοῦ ταύτῃ διέτρεψαν ἐργαξόμενοι. 

Ὡς δὲ τὸν Γύνδην ποταμὸν ἐτίσατο Κῦρος ἐς τριη- 190 
χοσέας καὶ ἑξήκοντα διώρυχας μὲν διαλαβών, καὶ τὸ δεύ- 
τερον ἔαρ ὑπέλαμττεξ, οὕτω δὴ ἤλαυνε ἐτεὶ τὴν Βαβυλῶνα. 
οἱ δὲ Βαβυλώνιοι ἐχστρατευσάμενοι ἔμενον αὐτόν. ἐπεὶ 
δὲ ἐγένετο ἐλαύνων ἀγχοῦ τῆς πόλιος, συνέβαλόν τε οἱ 
Βαβυλώνιοι καὶ ἑσσωθέντες τῇ μάχῃ κατδιλήϑησαν ἐς τὸ 
ἄστυ. οἷα δὲ ἐξεττιστάμενοι ἔτι πρότερον τὸν Κῦρον ovx 
ἀτρεμέζοντα, ἀλλ᾽ δρέοντες αὑτὸν παντὶ E9ver ὁμοίως ἐπι- 
χειρέοντα, προεσάξαντο σιτία ἐτέων κάρτα πολλῶν. ἐν- 
ϑαῦτα οὗτοι μὲν λόγον εἶχον τῆς πολεορκίης οὐδένα, Κῦρος 
δὲ ἀπορέησι ἐνείχετο, ἅτε χρόνου ve ἐγγενομένου συχνοῦ 
ἀνωτέρω τε οὐδὲν τῶν πρηγμάτων προκοπτομένων. εἴτε 191 
δὴ ὧν ἄλλος οἱ ἀπορέοντι ὑπεϑήκατο, εἴτε καὶ αὑτὸς 
ἔμαϑε τὸ Ζορεητέον oí ἣν, ἐποίεε δὴ τοιόνδε. τάξας τὴν 

σερατιὴν ἅπασαν ἐξ ἐμβολῆς τοῦ ποταμοῦ, τῇ ἐς τὴν πό- 
λιν ἐσβάλλει, καὶ ὄπισϑε αὖτις τῆς πόλιος τάξας ἑτέ- 
θους, τῇ ἐξιεῖ ἐκ τῆς πόλιος ὃ ποταμός, προεῖτεξε τῷ 
στρατῷ, ὅταν διαβατὸν τὸ ῥέεϑρον ἴδωνται γενόμενον, 
ἐσιέναι ταύτῃ ἐς τὴν πόλιν. οὕτω τε δὴ τάξας καὶ κατὰ 
ταῦτα παραινέσας ἀπήλαυνε αὑτὸς σὺν τῷ ἀχρηίῳ τοῦ 
στρατοῦ. ἀπικώμενος δὲ ἐπὶ τὴν λίμνην, τά περ ἡ τῶν 
Βαβυλωνέων βασίλεια ἐποίησε κατά ve τὸν ποταμὸν καὶ 
κατὰ τὴν λίμνην, ἐποίξε καὶ ὁ Κῦρος ἕτερα τοιαῦτα᾽ τὸν 
γὰρ ποταμὸν διώρυχι ἐσαγαγὼν ἐς τὴν λίμνην ἐοῦσαν 
ἕλος, τὸ ἀρχαῖον ῥέεϑρον διαβατὸν εἶναι ἐποίησε, ὕπτο- 
γοστήσαντος TOU ποταμοῦ. γενομένου δὲ τούτου τοιούτου, 
οἱ Πέρσαι οἵ περ ἐτετάχατο im^ αὑτῷ τούτῳ κατὰ τὸ 
ῥέεϑρον τοῦ Εὐφρήτεω ποταμοῦ ὑπονενοστηκότος ἀνδρὶ 
ὡς ἐς μέσον μηρὸν μάλιστά κῃ, κατὰ τοῦτο ἐσήεσαν ἐς 
τὴν Βαβυλῶνα. εἰ μέν νυν προεπύϑοντο ἢ ἔμαϑον oi 
Βαβυλώνιοι τὸ ἐκ τοῦ Κύρου ποιεύμενον, οἱ δ᾽ ἂν πε- 

17. ἅπασαν] ἀπαναστᾶσαν St. | 33. οἱ δ᾽ ἂν FPelm: οὐδ᾽ ἂν 
ABCP, οὐ μὰν Hd. οὐχ ἂν Schweigháuser 



96 HPOAOTOY A 

ρειδόντες vovg Πέρσας ἐσελθεῖν ἐς τὴν πόλιν διέφϑειραν 
ἂν κάκιστα᾽ κατακληίσαντες γὰρ ἂν πάσας τὰς ἐς τὸν πο- 

ταμὸν πυλίδας ἐχούσας καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὰς αἱμασιὰς ἀνα- 
βάντες τὰς παρὰ τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ ἐληλαμένας, ἔλα- 

βον ἂν σφέας ὡς ἐν κύρτῃ. νῦν δὲ ἐξ ἀπροσδοκήτου σφι 
παρέστησαν οἱ Πέρσαι. ὑπὸ δὲ μεγάϑεος τῆς πόλιος, 
ὡς λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ οἰκημένων, τῶν περὶ τὰ ἔσχατα 
τῆς πόλιος ἑαλωκότων τοὺς τὸ μέσον οἰκέοντας τῶν Βα- 
βυλωνέων ov μανϑάνειν ἑαλωχότας, ἀλλὰ τυχεῖν γάρ σφι 
ἐοῦσαν Ógvüv, χορδύειν τε τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐν εὐπα- 
ϑείῃσι εἶναι, ἐς ὃ δὴ καὶ τὸ κάρτα ἐπύϑοντο. 

Καὶ Βαβυλὼν μὲν οὕτω τότε πρῶτον ἀραίρητο" τὴν 
δὲ δύναμιν τῶν Βαβυλωνέων πολλοῖσι μὲν καὶ ἄλλοισι 
δηλώσω ὅση τις ἐστί, ἐν δὲ δὴ καὶ τῷδε. βασιλέε τῷ 
μεγάλῳ ἐς τροφὴν αὐτοῦ τε καὶ τῆς στρατιῆς διαραίρηται, 
πάρεξ τοῦ φόρου; γῆ πᾶσα ὅσης ἄρχει" δυώδεκα ὧν μη- 
γῶν ἐόντων ἐς τὸν ἐνιαυτὸν τοὺς τέσσερας μῆνας τρέφει 

μὲν ἡ Βαβυλωνίη χώρη, τοὺς δὲ ὀκτὼ τῶν μηνῶν ἡ λοιπὴ 
πᾶσα ᾿Ασίη. οὕτω τριτημορέη ἡ ̓ Ασσυρέη χώρη τῇ Óv- 
γάμι τῆς ἄλλης “Ισίης. καὶ T) ἀρχὴ τῆς χώρης ταύτης, 
τὴν οἱ Πέρσαι σατραπηίην καλέουσι, ἐστὶ ἁπασέων τῶν 
ἀρχέων πολλόν τι χρατίστη, ὕχου Τριτανταίχμῃ τῷ “ρτα- 
βάζου ἐκ βασιλέος ἔχοντι τὸν νομὸν τοῦτον ἀργυρίου μὲν 

προσήιε ἕχάστης ἡμέρης ἀρτάβη μεστή. ἡ δὲ ἀρτάβη, μέ- 
τρον. ἐὸν Περσικόν, χωρέει μεδέμνου “Ἀττικοῦ πλέον χοί- 
γεξι τρισὶ ᾿“ττικῆσι. ἵπποι δέ οἱ αὐτοῦ ἦσαν ἰδίῃ, πά- 
geb τῶν πολεμιστηρίων, οἱ μὲν ἀναβαίνοντες τὰς ϑηλέας 
ὀκταχόσιοι, αἱ δὲ βαινόμεναι ἑξακισχέλιαε xal μώρεαι" 
ἀνέβαινδ γὰρ ἕκαστος τῶν ἐρσένων τούτων εἴκοσι ἵππους. 
χυνῶν δὲ Ἰνδικῶν τοσοῦτο δή τι πλῆϑος ἐτρέφετο ὥστε 
τέσσερες τῶν ἐν τῷ πεδίῳ κῶμαι μεγάλαι, τῶν ἄλλων 
ἐοῦσαι ἀτελέες, τοῖσι κυσὶ προσετετάχατο σιτέα παρέχειν. 

198 τοιαῦτα μὲν τῷ ἄρχοντι τῆς Βαβυλῶνος ὑπῆρχε ἐόντα" 
ἡ δὲ γῆ τῶν ᾿Ἰσσυρίων ὕεται μὲν 0AMyq, καὶ τὸ ἐχτρέφον 
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τὴν ῥίξαν τοῦ σέτου ἐστὶ τοῦτο" ἀρδόμενον μέντοι ἐχ τοῦ 
ποταμοῦ ἀδρύνεταί τε τὸ λήιον καὶ παραγίνεται ὃ σῖτος, 
οὗ κατά περ iy «Αἰγύπτῳ αὑτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἀναβαίνον-- 
τος ἐς τὰς ἀρούρας, ἀλλὰ χερσί ve καὶ κηλωνηί 0LOL ἀρδό- 
μενος. 7) γὰρ Βαβυλωνίη χώρη πᾶσα, κατά στερ T) «41- 
γυπτέη, κατατέτμηται ἐς διώρυχας" καὶ ἡ μεγίστη τῶν 
διωρύχων ἐστὶ νηυσιστέρητος, πρὸς ἥλιον τετραμμένη τὸν 
χειμερινόν, ἐσέχει δὲ ἐς ἄλλον ποταμὸν ix τοῦ Εὐφρή- 
creo, ἐς τὸν. Τίγρην, παρ ὃν Νίνος πόλις οἴχητο. ἔσει 

δὲ χωρέων αὕτη πασέων μαχρῷ ἀρίστη τῶν ἡμεῖς ἴδμεν 
Δήμητρος καρπὸν ἐκφέρειν .... τὰ γὰρ δὴ ἄλλα δένδρεα 
οὐδὲ πειρᾶται ἀρχὴν φέρειν, οὔτε συκέην οὔτε ἄμπελον 
οὔτε ἐλαίην. τὸν δὲ τῆς Δήμητρος καρπὸν ὧδε ἀγαϑὴ 
ἐχφέρειν ἐστὶ ὥστε ἐπὶ διηκόσια μὲν τὸ παράπαν ἀπο- 
διδοῖ, ἐπειδὰν δὲ ἄριστα αὑτὴ ἑωυτῆς ἐνείκῃ, ἐπὶ τριη- 
χόσια ἐκφέρει. τὰ δὲ φύλλα αὐτόϑι τῶν τε πυρῶν καὶ 
τῶν χκρυϑέων τὸ πλάτος γίνεται τεσσέρων εὐπετέως δακετύ-- 
λων. ἐκ δὲ κέγχρου καὶ σησάμου ὅσον τι δένδρον μέγα- 
Joc γένεται, ἐξεπιστάμενος μνήμην ov ποιήσομαι, εὖ εἰδὼς 
ὅτε τοῖσε μὴ ἀτπειγμένοισι ἐς τὴν Βαβυλωνίην χώρην καὶ 
τὰ εἰρημένα καρπῶν ἐχόμενα ἐς ἀπιστίην πολλὴν ἀπεῖχται. 
χρέωνται δὲ οὐδὲν ἐλαίῳ ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τῶν σησάμων ποιεῦν-- 
veg. εἰσὶ δέ σφι φοίνικες πεδφυκότες ἀνὰ πᾶν τὸ πεδίον, 
οἱ τελεῦνες αὐτῶν καρποφόροι, ἐκ τῶν καὶ σιτία καὶ οἶνον 
καὶ μέλι ποιεῦνται" τοὺς συκέων τρόπον ϑερασεεύουσι τά 
τε ἄλλα καὶ φοινίκων τοὺς ἔρσενας Ἕλληνες καλέουσι, τού- 

τῶν τὸν καρπὸν περιδέουσι τῇσι βαλανηφύροισι τῶν φοι- 
νίκων, tva πεπεαίνῃ τέ σφι ὃ ψὴν τὴν βάλανον ἐσδύνων 
καὶ μὴ ἀπορρέῃ Ó καρπὸς τοῦ φοίνικος᾽ ψῆνας γὰρ δὴ 
φέρουσι ἐν τῷ καρπῷ oi ἔρσενες κατά περ δὴ οἱ ὄλυνϑοι. 

Τὸ δὲ ἁπάντων Joua μέγιστόν μοι ἐστὶ τῶν ταύτῃ 194 

9. οἴχητο Wesseling e cod. Cantabrig.: oi ὠικητο fere ἢ 11. la- 
cunam indicavit St.: desunt nonnulla de palma arbore | 22. ἢ ad- - 
didit St.: ποιεῦνται s || 28. πεπαίνῃ τε AB: πεπαίνηται | 29. δὴ 
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μετά γε αὐτὴν τὴν πόλιν, ἔρχομαι godcuv' τὰ soia 
αὐτοῖσι ἐστὶ τὰ κατὰ τὸν ποταμὸν πορευόμενα ἐς τὴν 
Βαβυλῶνα, ἐόντα κυκλοτερέα, πάντα σχύτινα. ἐπεὰν γὰρ 
2 - 3 - ’ , 
ἐν τοῖσι «ρμενίοισι τοῖσι κατύπερϑε “Ἰσσυρίων olxnué- 
γοίσι νομέας ἱτέης ταμόμεγνοι ποιήσωνται, περιτείνουσε 5 
τούτοισι διφϑέρας στεγαστρέδας ἔξωϑεν ἐδάφεος τρόπον, 
οὔτε πρύμνην ἀποκρένοντες οὔτε πρώρην συνάγοντες, ἀλλ᾽ 
ἀσπέδος τρόπον χυκλοτερέα ποιήσαντες καὶ καλάμης πλή- 
σαντες πᾶν τὸ πλοῖον τοῦτο ἀπειεῖσι κατὰ τὸν ποταμὸν 
φέρεσθαι, φορτίων πλήσαντες" μάλιστα δὲ βίκους φοι- 
γιχηίρυς κατάγουσι οἴνου πλέους. ἰϑύνεται δὲ ὕπό τε 
δύο πλήχτρων xai δύο ἀνδρῶν ὀρϑῶν ἑστεώτων, καὶ ὃ 
μὲν ἔσω ἕλκει τὸ πλῆχερον ὃ δὲ ἔξω ὠϑέει. ποιέεται δὲ 
καὶ χάρτα μεγάλα ταῦτα τὰ πλοῖα xal ἐλασσω" τὰ δὲ 
μέγιστα αὑτῶν καὶ πεντακισχιλέων ταλάντων γόμον ἔχει. 
iy ἑχάστῳ δὲ πλοίῳ ὄνος ζωὸς ἔνεστι, ἐν δὲ τοῖσι μέζοσι 

πλεῦνες. ἐπεὰν ὧν ἀπέκωνται πλέοντες ἐς τὴν Βαβυλῶνα 

καὶ διαϑέωνται τὸν φόρτον, γομέας μὲν τοῦ πλοίου χαὶ 
τὴν καλάμην πᾶσαν ἀπο ὧν ἐκήρυξαν, τὰς δὲ διφϑέρας 
ἐπισάξαντες ἐπὶ τοὺς ὄνους ἀπελαύνουσι ἐς τοὺς zdoue- 

γίους. ἀνὰ τὸν ποταμὸν yag δὴ ovx οἷά ve ἐστὶ πλέειν 
οὐδενὶ τρόπῳ ὑπὸ τάχεος τοῦ ποταμοῦ" διὰ γὰρ ταῦτα 
καὶ οὐκ ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα ἀλλ᾽ ἐκ διφϑερέων. 
ἐπεὰν δὲ τοὺς ὄνους ἐλαύνοντες ἀπίκωνται ὀπίσω ἐς τοὺς 
Zfouevlovg, ἄλλα τρόπῳ τῷ αὐτῷ τιοιεῦνται πλοῖα. 

Τὰ μὲν δὴ πλοῖα αὐτοῖσι ἐστὶ τοιαῦτα ἐσϑῆτι δὲ 
τοιῇδε χρέωνται, κιϑῶνι ποδηνεκέι λινέῳ, καὶ ἐπὶ τοῦτον 
ἄλλον εἰρίνεον κιϑῶνα ἐπενδύνει καὶ χλανέδιον λευχὸν πε- 
ριβαλλόμενος, ὑποδήματα ἔχων ἐπιχώρια, παραπλήσια 
τῇσι Βοιωτίησι ἐμβάσι. κομῶντες δὲ τὰς κεφαλὰς μέτρῃσι 
ἀναδέονται, μεμυρισμένοι πᾶν τὸ σῶμα. σφρηγῖδα δὲ 
ἕκαστος ἔχει xol σχῆπτρον χειροποίητον" ἐπ᾽ ἑκάστῳ δὲ 
σχήπτρῳ ἔπεστι πεττοιημένον ἢ μῆλον ἢ ῥόδον ἢ κρίνον 

10. φοινικηΐου Wesseling cum Valla [ 19. ἀπ᾿ ὧν ἐκήρυξαν €: 
ἀπινεχήρυξαν AB, dnovex'] B, ἀπεχήρυξαν PH 
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ἢ αἰετὸς ἢ ἄλλο vi^ ἄνευ yàg ἐπισήμου οὔ σφι νόμος 
ἐστὲ ἔχειν σχῆπτερον. 

«Ἵὕτη μὲν δή σφε ἄρτησις περὶ τὸ σῶμα ἐστί" νόμοι 196 
δὲ αὐτοῖσι ὧδε κατεστᾶσι, ὃ μὲν σοφώτατος ὅδε κατὰ 
γνώμην τὴν ἡμετέρην, τῷ καὶ Ἰλλυριῶν Ἐνετοὺς πυνϑά- 
γομαε χρᾶσϑαι. κατὰ χώμας ἕχάστας ἅπαξ τοῦ ἔτεος 
ἑχάστου ἐποιέετο τάδε" ὡς ἂν αἱ παρϑένοι γενοίατο γά- 
μων ὡραῖαι, ταύτας ὅχως συναγάγοιεν πάσας, ἐς ἕν χω- 
olov ἐσάγεσχον ἁλέας, πέριξ δὲ αὐτὰς ἵστατο ὅμιλος ἂν- 

M ὁρῶν, ἀνιστὰς δὲ κατὰ μίαν ἑκάστην κῆρυξ πωλέεσχε, 
πρῶτα μὲν τὴν εὐειδεστάτην ἐκ πασέων" μετὰ δέ, ὅκως 
αὕτη εὑροῦσα πολλὸν χρυσίον πρηϑείη, ἄλλην ἂν ἐκήρυσσε 
ἣ μετ᾽ ἐχδίνην ἔσκε εὐειδεστάτη" ἐπωλέοντο δὲ ἐπὶ συνοι- 
χήσι. ὅσοι μὲν δὴ ἔσκον εὐδαίμονες τῶν Βαβυλωνίων 
ἐπίγαμοι, ὑπερβάλλοντες ἀλλήλους ἐξωνέοντο τὰς καλ- 
λιστευούσας" ὅσοι δὲ τοῦ δήμου ἔσκον ἐπείγαμοι, οὗτοι δὲ 
εἴδεος μὲν οὐδὲν ἐδέοντο χρηστοῦ, οἱ δ᾽ ἂν χρήματά τε 
xal αἰσχέονας παρϑένους ἐλάμβανον. ὡς γὰρ δὴ διεξέλθοι 
ὁ χῆρυξ πωλέων τὰς εὑὐειδεστάτας τῶν παρϑένων, ἀνίστη 

3 ἂν τὴν ἀμορφεστάτην, ἢ εἴ τις αὐτέων ἔμπηρος εἴη, καὶ 
ταύτην ἂν ἐκήρυσσε, ὅστις ϑέλοι ἐλάχιστον χρυσίον λαβὼν 
συνοικέεεν αὑτῇ, ἐς ὃ τῷ τὸ ἐλάχιστον ὑπισταμένῳ προσ- 
ἔχειτο. τὸ δὲ ἂν χρυσίον ἐγίνετο ἀπὸ τῶν εὐειδέων παρ- 
ϑένων, καὶ οὕτω αἱ εὔμορφοι τὰς ἀμόρφους καὶ ἐμπήρους 

3j ἐξεδίδοσαν. ἐκδοῦναι δὲ τὴν ἑωυτοῦ ϑυγατέρα ὅτεῳ βού-- 
λοιτο ἕκαστος οὐκ ἐξῆν, οὐδὲ ἄνευ ἐγγυητέω ἀπάγεσϑαι 
τὴν παρϑένον πριάμενον, ἀλλ΄ ἐγγυητὰς χρῆν καταστή- 
σαντα ἦ μὲν συνοικήσειν αὐτῇ, οὕτω ἀνάγεσϑαι. εἰ δὲ 
μὴ συμφεροέατο, ἀποφέρειν τὸ χρυσίον ἔχειτο νόμος. ἐξῆν 

X δὲ καὶ ἐξ ἄλλης ἐλϑόντα κώμης τὸν βουλόμενον ὠνέεσϑαι. 
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ó μέν νυν κάλλιστος νόμος οὗτός σφι ἦν, οὐ μέντοι νῦν 
γε διετέλεσε ἐών, ἄλλο δέ τε ἐξευρήκασι νεωστὶ γενέσϑαι 
[iva μὴ ἀδικοῖεν αὑτὰς μηδ᾽ εἰς ἑτέραν πόλιν ἄγωνται)" 
ἐπείτε γὰρ ἁλόντες ἐχκακώϑησαν καὶ οἰκοφϑορήϑησαν, πᾶς 
τις τοῦ δήμου βίου σπανίζων καταπορνεδύει τὰ ϑήλεα 

197 τέχναι. δεύτερος δὲ σοφίη 00& ἄλλος σφι νόμος κατέ- 
στηχδ᾽ τοὺς κάμνοντας ἐς τὴν ἀγορὴν ἐκφορέουσε" ov γὰρ 
δὴ χρέωνται ἰητροῖσι. προσιόντες ὧν πρὸς τὸν κάμνοντα 
συμβουλεύουσι περὶ τῆς νούσου, εἴ τις καὶ αὑτὸς τοιοῦτο 
ἔπαϑε ὁκοῖον ἂν ἔχῃ ὃ χάμνων ἢ ἄλλον εἶδε παϑόντα, 
[ταῦτα προσιόντες συμβουλεύουσι καὶ παραινέαυσι] ἅσσα 
αὐτὸς ποιήσας ἐξέφυγε ὁμοίην νοῦσον ἢ ἄλλον εἶδε ἐχφυ- 
γόντα. σιγῇ δὲ παρεξελϑεῖν τὸν κάμνοντα οὔ σφε ἔξεατι, 

198 πρὶν ἂν ἐπείρηται ἥντινα νοῦσον ἔχει. ταφαὶ δέ σφε 
ἐν μέλιτι, ϑρῆνοι δὲ παραπλήσιοι τοῖσι ἐν «4Τἰγύπτῳ. 
ὁσάκις δ᾽ ἂν μιχϑῇ γυναικὶ τῇ ἑωυτοῦ ἀνὴρ Βαβυλώνιος, 
περὶ ϑυμίημα καταγιζόμενον ἵζει, ἑτέρωϑι δὲ ἡ γυνὴ τὠντὸ 
τοῦτο ποιέει, ὄρϑρου δὲ γενομένου λοῦνται καὶ ἀμφότεροι" 
ἄγγεος γὰρ οὐδενὸς ἅψονται πρὶν ἂν λούσωνται. ταὐτὰ 

199 δὲ ταῦτα καὶ Φραβιοι ποιεῦσι. ὃ δὲ δὴ αἴσχιστος τῶν 

γόμων ἐσεὶ τοῖσι Βαβυλωνίοισι ὅδε" δεῖ πᾶσαν γυναῖκα 
ἐπιχωρέην ἱζομένην ἐς ἱρὸν “Αφροδίτης ἁπαξ ἐν τῇ ζόῃ 
μιχϑῆγαι ἀνδρὶ ξείνῳ. πολλαὶ δὲ καὶ οὐκ ἀξιεύμεναι ἄνα- 
μέσγεσϑαι τῇσε ἄλλῃσι, οἷα πλούτῳ ὑπερφρονέουσαι, ἐπὶ 
ζευγέων ἐν καμάρῃσι ἐλάσασαι πρὸς τὸ ἱρὸν ἑστᾶσι" ϑερα- 
nu δέ σφι ὄπισϑε ἕπεται πολλή. ai δὲ πλδῦνες ποι- 
εῦσι ὦδε" ἐν τεμένεϊ Αφροδέτης κατέαται στέφανον περὶ 
τῇσι κεφαλῇσι ἔχουσαι ϑώμιγγος πολλαὶ γυναῖκες" ai μὲν 
γὰρ προσέρχονται, o? δὲ ἀπέρχονται. σχοινοτενέες δὲ διέξο. 
δοι πάντα τρόπον ὁδῶν ἔχουσι διὰ τῶν γυναικῶν, Ót ὧν 
οἱ ξεῖνοι διεξιόντες ἔκλέγονται᾽ ἔνϑα ἐπεὰν ἵζηται γυνή, 
οὐ πρότερον ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ olxla ἢ εἰς οἱ ξείνων 
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ἀργύριον ἐμβαλὼν ἐς va γούνατα μιχϑῇ ἔξω τοῦ ἱροῦ" 
ἐμβαλόντα δὲ δεῖ εἰπεεῖν τοσόνδε" “᾿ἐπεκαλέω τοι τὴν ϑεὸν 
Μύλιττα" ύλειττα δὲ καλέουσι τὴν “φροδίτην Ασόύ- 
Quot. τὸ δὲ ἀργύριον μέγαϑος ἐστὶ ὅσον ὧν" οὗ γὰρ μὴ 
ἀπώσηται᾽ ov γάρ οἱ ϑέμες ἐστί" γίνεται γὰρ ἱρὸν τοῦτο 
τὸ ἀργύριον. τῷ δὲ πρώτῳ ἐμβαλόντι ἕπεται οὐδὲ ἀπο- 
δοκιμᾷ οὐδένα. ἐπεὰν δὲ μιχϑῇ, ἀποσιωσαμένη τῇ ϑεῷ 
ἀπαλλάσσεται ἐς τὰ οἰκία, xal τὠπὸ τούτου οὐχ οὕτω 
μέγα τέ οἱ δώσεις ὥς μιν λάμψεαι. ὅσαι μέν νυν εἴδεός 
τε ἐπαμμέναι εἰσὶ καὶ μεγάϑεος, ταχὺ ἀσταλλάσσονται, 
ὅσαι δὲ ἄμορφοε αὑτέων εἰσί, χρόνον πολλὸν προσμέ- 
γουσι ov δυνάμεναι τὸν νόμον ἐχπλῆσαε" καὶ γὰρ τρεέτεα 
καὶ τετραέτεα μετεξέτεραι χρόνον μένουσι. ἐνιαχῇ δὲ καὶ 
τῆς Κύπρου ἐστὶ παραπλήσιος τούτῳ νόμος. 

Νόμοι μὲν δὴ τοῖσι Βαβυλωνίοισι οὗτοι κατεστᾶσε᾽ 200 
εἰσὶ δὲ αὑτῶν πατριαὶ τρεῖς αἱ οὐδὲν ἄλλο σιτέονται εἰ 
μὴ ἰχϑῦς μοῦνον, τοὺς ἐπείτε ἂν ϑηρούσαντες αὐήνωσι 
πρὸς ἥλιον, ποιδῦσι τάδε" ἐσβάλλουσι é ἐς ὅλμον καὶ λεή-- 

γαντες ὑσεέ (UL σῶσι διὰ σινδόνος, καὶ ὃς μὸν ἃ ἂν βού- 

Arat αὑτῶν es μᾶζαν μαξάμενος ἔχει, ὃ δὲ ἄρτου τρόπον 
δπτήσας. 

"Qc δὲ τῷ Κύρῳ καὶ τοῦτο τὸ ἔϑνος κατέργαστο, ἐπεε- 201 
ϑύμησε Μασσαγέτας vx ἑωυτῷ ποιήσασθαι. τὸ δὲ ἔϑνος 
τοῦτο καὶ μέγα λέγεται εἶναι καὶ ἄλκιμον, οἰχημένον δὲ 
πρὸς ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολάς, πέρην τοῦ “ράξεω ποτα- 
μοῦ, ἀνείον δὲ ᾿Ισσηδόνων ἀνδρῶν. εἰσὶ δὲ οἵτενες καὶ 
Σκυϑικὸν λέγουσι τοῦτο τὸ ἔϑνος εἶναι. ὃ δὲ “ἄράξης 202 
λέγεται καὶ μέζων καὶ ἐλάσσων εἶναι τοῦ Ἴστρου" νήσους 
δὲ ἐν αὐτῷ “έσβῳ μεγάϑεα παραπλησίας συχνάς φασι 
εἶναι, ἐν δὲ αὐτῇσι ἀνθρώπους oi σιτέονται μὲν ῥίζας τὸ 
ϑέρος ὀρύσσοντες παντοίας" καρποὺς δὲ ἀπὸ δενδρέων 
ἐξευρημένους σφε ἐς φορβὴν κατατίϑεσθϑαι ὡραίους, καὶ 
τούτους σιτέεσθαι τὴν χειμεριγήν. ἄλλα δέ σφε ἐξευρῆσϑαι 
δένδρεα καρποὺς τοιούσδε τινὰς φέροντα, τοὺς ἐπείτε ἂν 
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dg τὠυτὸ συνέλϑωσι κατὰ εἴλας καὶ πῦρ ἀνακαύσωνται 
χύχλῳ περειζομένους ἐπιβάλλειν ἐπὶ τὸ πῦρ, ἐσφραινο- 
μένους δὲ καταγιζομένου τοῦ καρποῦ τοῦ ἐπιβαλλομένου 
μεϑύσχκεσθϑαι τῇ ὀδμῇ κατά περ Ἕλληνας τῷ οἴνῳ, πλεῦ- 
γος δὲ ἐπιβαλλομένου τοῦ καρπεοῦ μᾶλλον μεϑύσχεσϑαι, 5 
ἐς ὃ ἐς ὄρχησίν ve ἀνίστασϑαι καὶ ἐς ἀοιδὴν ἀτεικνέεσϑαι. 
τούτων μὲν αὕτη λέγεται δίαιτα εἶναι. ὃ δὲ “ράξης πο- 
ταμὸς δέει μὲν ix ατιηνῶν, ὅϑεν seg 0. Γύνδης τὸν ἐς 
τὰς διώρυχας τὰς ἑξήκοντά ve καὶ τριηκοσίας διέλαβε ὁ 
Κῦρος, στόμασι δὲ ἐξερεύγεται τεσσεράχοντα, τῶν τὰ πάντα 10 
πλὴν ἑνὸς ἐς ἕλεά ve καὶ vevayea ἐκδιδοῖ" ἐν τοῖσι ἀν- 
ϑράπους κατοικῆσϑαι λέγουσε ἰχϑῦς ὠμοὺς σιτεομένους, 

ἐσθῆτι δὲ νομίζοντας χρᾶσϑαι φωχέων δέρμασι. τὸ δὲ 
ἕν τῶν στομάτων τοῦ ᾿Τράξεω ῥέει διὰ καϑαροῦ ἐς τὴν 

208 Κασπίην ϑάλασσαν. ἡ δὲ Κασπίη ϑάλασσα ἐστὶ im' 15 
ἑωυτῆς, οὐ συμμίσγαυσα τῇ ἑτέρῃ ϑαλάσσῃ. τὴν μὲν γὰρ 
Ἕλληνες ναυτέλλονται πᾶσα καὶ ἡ ἔξω στηλέων ϑάλασσα 
ἡ ̓ ΑἈτλαντὶς καλεομένη καὶ ἡ Ἐρυϑρὴ μία ἐοῦσα τυγχάνει" 
ἡ δὲ Κασπίη ἐστὶ ἑτέρη im^ ἑωυτῆς, ἐοῦσα μῆχος μὲν 
πλόου εἰρεσίῃ χρεωμένῳ πεντεκαίδεκα ἡμερέων, εὗρος δέ, 20 
τῇ εὑρυτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ ἡμερέων. καὶ τὰ 
μὲν πρὸς τὴν ἑσπέρην φέροντα τῆς ϑαλάσσης ταύτης 
ὃ Καύκασος παρατείνει, ἐὸν ὀρέων καὶ πλήϑεϊ μέγιστον 
καὶ μεγάϑεϊ ὑψηλότατον. ἔϑνεα δὲ ἀνθρώτιων πολλὰ 
xol παντοῖα ἐν ἑωυτῷ ἔχει ὃ Καύκασος, τὰ πολλὰ πάντα 25 
ἀπ᾽ ὕλης ἀγρίης ζώοντα᾽ ἐν τοῖσι καὶ δένδρεα φύλλα 
τοιῆσδε ἰδέης παρεχόμενα εἶναι λέγεται, τὰ τρίβοντάς τε 
xol παραμίσγοντας ὕδωρ ζῷα ἑωυτοῖσι ἐς τὴν ἐσθῆτα 
ἐγγράφειν" τὰ δὲ ζῷα ovx ἐχπελύνεσϑαι, ἀλλὰ συγκατα- 
γηράσκειν τῷ ἄλλῳ εἰρίῳ κατά msg ἐνυφανϑέντα ἀρχήν. 80 
μῖξιν δὲ τούτων τῶν ἀνθρώπων δἶναι lugavéa κατά περ 
τοῖσι προβάτοισι. 

204 Τὰ μὲν δὴ πρὸς ἑσπέρην τῆς ϑαλάσσης ταύτης τῆς 
Κασπίης καλεομένης ὃ Καύκασος ἀπέργει, τὰ δὲ πρὸς 
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Viol τὸ xal ἥλιον ἀνατέλλοντα πεδίον ἐχδέχεται πλῆϑος 
ἄπειρον ἐς ἄποψιν. τοῦ ὧν δὴ πεδίου τούτου τοῦ ue- 
γάλου οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν μετέχουσι οἱ Μασσαγέται, 
by οὗς ὃ Κῦρος ἔσχε προϑυμίην στρατεύσασϑαι. πολλά 
τε γάρ μιν καὶ μεγάλα τὰ ἐπαείροντα xai ἐποτρύνοντα 
ἦν, πρῶτον μὲν ἢ γένεσις, τὸ δοκέειν πελέον τι εἶναι ἂν- 
ϑοώπου, δεύτερα δὲ ἡ εὐτυχίη T κατὰ τοὺς πολέμους γδ- 
γομένη᾽ ὅχῃ γὰρ ἰϑύσειε στρατεύεσϑαι Κῦρος, ἀμήχανον 
ἢν ἐκεῖνο τὸ ἔϑνος διαφυγεῖν. ἦν δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἀπο- 20ῦ 
ϑανόντος γυνὴ τῶν ἹΜασσαγετέων βασίλεια" Τόμυρίς οἱ 
ἣν οὔνομα. ταύτην πέμπων ὃ Κῦρος ἐμνᾶτο τῷ λόγῳ 
ϑέλων γυναῖκα ἣν ἔχειν. ἡ δὲ Τόμυρις συνιεῖσα οὐκ αὐτήν 
μὲν μνώμενον ἀλλὰ τὴν Ἰασσαγετέων βασιληίην, ἀπεεί- 
πατο τὴν πρόσοδον. Κῦρος δὲ μετὰ τοῦτο, ὥς οἱ δόλῳ 

οὐ προεχώρεε, ἐλάσας ἐπὶ τὸν ράξεα ἐποιέετο ix τοῦ 
ἐμφανέος ἐπὶ τοὺς ἸΠασσαγέτας στρατηίην, γεφύρας ve 
ζευγνύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ διάβασιν τῷ στρατῷ, καὶ τεύρ-- 
γους ἐπὶ πλοίων τῶν διαπορϑμευόντων τὸν ποταμὸν οἶχο- 
δομεόμενος. ἔχοντι δέ oí τοῦτον τὸν πόνον πέμψασα 1 
Τόμυρις κήρυκα. ἔλεγε τάδε. “ὦ βασιλεῦ Moo», παῦ- 
σαι σπεύδων τὰ σπεύδεις" ov γὰρ ἂν εἰδείης εἴ τοι ἐς 
καιρὸν ἔσται ταῦτα τελδόμενα᾽ παυσάμενος δὲ βασίλευε 
τὰ » σεωυτοῦ, xol ἡμέας ἀνέχευ ὁρέων ἄρχοντας τῶν πτερ 

ἄρχομεν. οὔκων ἐθελήσεις ὑποϑήκῃσι τῇσιδε χρᾶσϑαν 
ἀλλὰ πάντως μᾶλλον ἢ δι’ ἡσυχίης εἶναι" σὺ δὴ εἰ μεγά- 
λως προϑυμέαι Μασσαγετέων πειρηϑῆναι, φέρε, μόχϑον 
μὲν τὸν ἔχεις ζευγνὺς τὸν ποταμὸν ἄπες, σὺ δὲ ἡμέων 
ἀναχωρησάντων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τριῶν ἡμερέων ὅδὸν 
διάβαινε ἐς τὴν ἡμετέρην" εἰ δ᾽ ἡμέας βούλεαι ἐσδέξασϑαι 
μᾶλλον ἐς τὴν ὑμετέρην, σὺ τὠυτὸ τοῦτο ποίεε." ταῦτα 
δὲ ἀχούσας ὃ Κῦρος συνεκάλεσε Περσέων τοὺς πρώτους, 
συναγείρας δὲ τούτους ἐς μέσον σφι προετέϑεε τὸ πρῆγμα, 
συμβουλευόμενος ὁκότερα ποιέῃ. τῶν δὲ κατὰ τὠυτὸ oi 
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γνῶμαι συνεξέπιπτον κελευόντων ἐσδέκεσϑαι Τόμυρέν τὲ 
207 καὶ τὸν στρατὸν αὑτῆς ἐς τὴν χώρην. παρεὼν δὲ καὶ 

μεμφόμενος τὴν γνώμην ταύτην Κροῖσος ὃ “Τυδὸς ἀπε- 
δεέκνυτο ἐναντίην τῇ προκειμένῃ γνώμῃ, λέγων τάδε. “ὦ 
βασιλεῦ, εἶπον μὲν καὶ πρότερόν τοι ὅτι ἐπεί ue Ζεὺς 5 
ἔδωχέ τοι, τὸ ἂν ὁρῶ σφάλμα ἐὸν οἴκῳ τῷ σῷ, κατὰ Óv- 
γαμιν ἀποτρέψειν" τὰ δὲ μοι παϑήματα ἐόντα ἀχάριτα 
μαϑήματα γέγονε. εἰ μὲν ἀϑάνατος δοκέεις εἶναι καὶ 
στρατιῆς τοιαύτης ἄρχειν, οὐδὲν ἂν εἴη πρῆγμα γνώμας 
ἐμὲ σοὶ ἀποφαίνεσθαι" εἰ δ᾽ ἔγνωκας ὅτι ἄνϑρωπος καὶ 10 
σὺ εἷς καὶ ἑτέρων τοιῶνδε ἄρχεις, ἐκεῖνο πρῶτον μάϑε, 
ὡς κύκλος τῶν ἀνθρωπηίων. ἐστὶ πρηγμάτων, περιφερό- 
μενος δὲ οὐκ ἐᾷ αἰεὶ τοὺς αὑτοὺς εὐτυχέειν. ἤδη ὧν ἔχω 
γνώμην περὶ τοῦ προχειμένου πρήγματος τὰ ἔμπαλιν ἢ 
οὗτοι. εἰ γὰρ ἐϑελήσομεν ἐσδέξασϑαι τοὺς πολεμίους ἐς 15 
τὴν χώρην, 00e τοι ἐν αὐτῷ κίνδυνος ἔνε" ἑσσωθεὶς μὲν 
προσαπολλύεις πᾶσαν τὴν ἀρχήν. δῆλα γὰρ δὴ ὅτι νικών- 
vec ἹΜΠασσαγέται οὐ τὸ ῥπιίσω φεύξονται ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀρχὰς 
τὰς σὰς ἐλῶσι. νικῶν δὲ οὗ νικᾷς τοσοῦτον ὅσον εἶ διαβὰς 
ἐς τὴν ἐκείνων, νικῶν ἹΠασσαγέταςρ, ἕποιο φεύγουσι. τὠυτὸ 20 
γὰρ ἀντιϑήσω ἐκείνῳ, ὅτι νικήσας τοὺς ἀντιουμένους 
ἐλᾷς ἰϑὺ τῆς ἀρχῆς τῆς Τομύριος. χωρίς τε τοῦ ἀπηγη- 
μένου αἰσχρὸν καὶ οὐκ ἀνασχετὸν Κῦρόν γε τὸν Καμβύσεω 
γυναικὶ εἴξαντα ὑποχωρῆσαι τῆς χώρης. νῦν ὧν μοι δο- 
χέει διαβάντας προελθεῖν ὅσον ἂν ἐκεῖνοι ὑπεξίωσι, iv- 25 
ϑεῦτεν δὲ τάδε ποιξδῦντας πειρᾶσϑαι ἐκείνων περιγενέσϑαι. 
ὡς γὰρ ἐγὼ πυνϑάνομαι, ἹΜασσαγέται εἰσὶ ἀγαθῶν τε 
Περσικῶν ἄπειροι χαὶ καλῶν μεγάλων ἀπαϑέες. τούτοισι 

ὦν τοῖσι ἀνδράσι τῶν προβάτων ἀφειδέως. πολλὰ κατα- 
χκόψαντας καὶ σχευάσαντας προϑεῖναι iv τῷ στρατοπέδῳ 80 
τῷ ἡμετέρῳ δαῖτα, πρὸς δὲ καὶ κρητῆρας ἀφειδέως οἴνου 
ἀκρήτου καὶ σιτέα παντοῖα" ποιήσαντας δὲ ταῦτα, ὕπολι- 
πομένους τῆς στρατιῆς τὸ φλαυρόετατον, τοὺς λοιποὺς 
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αὖτις ἐξαναχωρέειν ἐπὶ τὸν ποταμόν. ἣν yàg ἐγὼ γνώ- 
μης μὴ ἁμάρτω, κεῖνοι ἰδόμενοι ἀγαθὰ πολλὰ τρέψονταί 
τε πρὸς αὐτὰ xol ἡμῖν τὸ ἐνθεῦτεν λείπεται ἀπόδεξις 
ἔργων μεγάλων" 

Γνώμαι μὲν αὗται συνέστασαν᾽ Κῦρος δὲ μετεὶς τὴν 208 
προτέρην γνώμην, τὴν Κροίσου δὲ ἑλόμενος, ττροηγόρευε 
Τομύρε ἐξαναχωρέειν ὡς αὑτοῦ διαβησομένου ἐπ᾿ ἐκείνην. 

μὲν δὴ ἐξανεχώρεξε κατὰ ὑπέσχετο πρῶτα" Κῦρος δὲ 
Κροῖσον ἐς τὰς χεῖρας ἐσϑεὶς τῷ ἑωυτοῦ παιδὶ Καμβύσῃ, 

τῷ περ τὴν βασιληίην ἐδέδου, καὶ πολλὰ ἐντειλάμενός οἱ 
τιμᾶν τε αὐτὸν καὶ εὖ ποιέειν, ἣν ἡ διάβασις ἡ J ἐπὶ Moa- 
σαγέτας μὴ ὀρϑωϑῇ, ταῦτα ἐντειλάμενος xal ἀποστείλας 
τούτους ἐς Πέρσας, αὑτὸς διέβαινε τὸν ποταμὸν καὶ ὃ 
σερατὸς αὑτοῦ. ἐπείτε δὲ ἐπεραιώϑη τὸν ᾿Αράξεα, νυχτὸς 209 
ἐπελϑούσης εἶδε ὄψιν εὕδων iv τῶν Μασσαγετέων τῇ 
χώρῃ τοιήνδε᾽ ἐδόκδε ὃ Κῦρος ἐν τῷ ὑπνῳ ὁρᾶν τῶν 
Ὑστάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὥμων 
πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν ““σίην τῇ δὲ τὴν Ev- 
ρώπην ἐπισκιάζειν. Ὑστάσπεϊ δὲ τῷ «Ἄρσάμεος ἐόνει 
ἀνδρὶ “Ἀχαιμενίδῃ ἦν τῶν παίδων Ζαρεῖος πρεσβύτατος, 
ἐὼν τότε ἡλικέην ἐς εἴκοσί κου μάλιστα ἔτεα, καὶ οὗτος 

xavtAéAeurto ἐν Πέρσῃσι" οὐ γὰρ εἶχέ xo ἡλιχέην στρα- 
τεύεσϑαι. ἐπεὶ ὧν δὴ ἐξηγέρϑη ὃ Κῦρος, ἐδίδου λόγον 
ἑωυτῷ περὶ τῆς ὄψιος. ὡς δέ οἱ ἐδόκεε μεγάλη εἶναι 
ἠῦψις, καλέσας Ὑστάσπεα καὶ ἀπολαβὼν μοῦνον elm 

""Yora0zeg, παῖς σὸς ἐπιβουλεύων ἐμοί τε καὶ τῇ ἐμῇ 
ἀρχῇ ἑάλωκε. ὡς δὲ ταῦτα ἀτρεκέως οἶδα, ἐγὼ σημανέω" 
ἐμεῦ ϑεοὶ κήδονται καί μοι πάντα προδεικνύουσι τὰ ἐπι- 
φερόμενα. ἤδη ὧν ἐν τῇ παροιχομένῃ νυχτὶ εὕδων εἶδον 
τῶν σῶν παίδων τὸν πρεσβύτατον ἔχοντα ἐπὶ τῶν ὥμων 
πτέρυγας καὶ τουτέων τῇ μὲν τὴν ““σίην τῇ δὲ τὴν Ev- 
ρώτπην ἐπισκιάζειν. οὔκων ἐστὶ μηχανὴ ἀπὸ τῆς ὄψιος 
ταύτης οὐδεμία τὸ μὴ ἐκεῖνον ἐπιβουλεύειν ἐμοί" σύ νυν 
τὴν ταχίστην πορεύεο ὀπίσω ἐς Πέρσας καὶ ποίεε ὅκως, 

33. μὴ οὐ Cobet || σὺ τοίνυν PR 
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ἐπεὰν ἐγὼ τάδε καταστρεψάμενος ἔλθω ἐκεῖ, ὥς μοι xa- 
210 ταστύσεις τὸν παῖδα ἐς ἔλεγχον." Κῦρος μὲν δοχέων οἵ 

Δαρεῖον ἐπιβουλεύειν ἔλεγε τάδε" τῷ δὲ ὃ δαίμων τεροέ- 
φαινε ὡς αὐτὸς μὲν τελευτήσειν αὑτοῦ ταύτῃ μέλλοι, 1j 
δὲ βασιληίη αὑτοῦ περιχωρέοι ἐς “αρεῖον. ἀμείβεται δὴ 5 
ὦν ὃ Ὑστάσπης τοῖσιδε. “ὦ βασιλεῦ, μὴ εἴη ἀνὴρ Πέρ- 
σης γεγονὼς ὅστις τοι ἐπιβουλεύσειε, εἰ δ᾽ ἔστι, ἀπόλοιτο 

ὡς τάχιστα" ὃς ἀντὶ μὲν δούλων ἐποίησας ἐλευϑέρους 
Πέρσας εἶναι, ἀντὶ δὲ ἄρχεσϑαι ὑπ᾽ ἄλλων ἄρχειν ἁπάν- 
των. εἰ δέ τίς τοι ὄψις ἀπαγγέλλει παῖδα τὸν ἐμὸν veu. 10 
vega BovAevsw περὶ σέο, ἐγώ τοι παραδίδωμι χρᾶσϑαι 

211 αὐτῷ τοῦτο 0 τι σὺ βούλεαι" Ὑστάσπης μὲν τούτοισι 
ἀμειψάμενος καὶ διαβὰς τὸν ράξεα ἤιε ἐς Πέρσας φυ- 
λάξων Κύρῳ τὸν παῖδα Ζαρεῖον, Κῦρος δὲ προελϑὼν ἀπὸ 
τοῦ “ράξεω ἡμέρης 000» ἐποίδε κατὰ τὰς Κροίσου ὕπο- 15 
ϑήκας. μετὰ δὲ ταῦτα Κύρου τὲ καὶ Περσέων τοῦ κα- 
ϑαροῦ στρατοῦ ἀπελάσαντος ὀπτείσω ἐπὶ τὸν ᾿Αράξεα, λει- 
φϑέντος δὲ τοῦ ἀχρηίου, ἐπελϑοῦσα τῶν ἸΠασσαγετέων 
τριτημορὶς τοῦ στρατοῦ τούς T6 λειφϑέντας τῆς Κύρου 
στρατιῆς ἐφόνευε ἀλεξομένους καὶ τὴν προχειμένην ἰδόν- 20 
τες δαῖτα, ὡς ἐχειρώσαντο τοὺς ἐναντίους, κλιϑέντες ἐδαί- 
γυντο, πληρωϑέντες δὲ φορβῆς καὶ οἴνου ηὗδον. οἱ δὲ 
Πέρσαι ἐπελϑόντες πολλοὺς μὲν σφέων ἐφόνευσαν, πολλῷ 
δ᾽ ἔτι πλεῦνας ἐζώγρησαν καὶ ἄλλους καὶ τὸν τῆς βασι- 
λείης Τομύριος παῖδα στρατηγέοντα Μασσαγετέων, τῷ 25 

212 οὔνομα ἣν Σπαργαπίσης. ἣ δὲ πυϑομένη τά ve περὶ τὴν 
στρατιὴν γεγονότα καὶ τὰ περὶ τὸν παῖδα, πέμπουσα χή- 
ρυχα παρὰ Κῦρον ἔλεγε τάδε. " ἄτεληστε αἵματος Κῦρε, 
μηδὲν ἐπαερϑῇς τῷ γεγονότι τῷδε τερήγματι, εἶ aree 
καρπῷ, τῷ περ αὐτοὶ ἐμπιπλάμενοι μαένεσϑε οὕτω ὥστε 30 
κατιόντος τοῦ οἴγου ἐς τὸ σῶμα ἐπαναπλέειν ὑμῖν ἔπεα 

κακά, τοιούτῳ φαρμάκῳ δολώσας ἐκράτησας παιδὸς τοῦ 
ἐμοῦ, ἀλλ᾽ οὐ μάχῃ κατὰ τὸ καρτερόν. νῦν ὧν utv εὖ 

1. χαταστήσῃς 486 ἢ 5. περιχωρήσει Schweighàuser ἢ 1. ἐπιβου- 
λεύσειε Krüger: ἐπιβουλεύσει | 15. χατὰ addidit St. 
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παραινεούσης ὑπόλαβε τὸν λόγον" ἀποδούς μοι τὸν παῖδα 
ἄπιϑε ἐκ τῆσδε τῆς χώρης ἀζήμιος, ἸΠασσαγδτέων τριτη- 
μορίδι τοῦ στρατοῦ κατυβρίσας. εἰ δὲ ταῦτα οὐ ποιήσεις, 
ἥλιον ἐπόμνυμέ τοι τὸν Maocayevéov δεσπότην, 1] uéy 
σε ἐγὼ καὶ ἄπληστον ἐόντα αἵματος κορέσω" Κῦρος 213 
μὲν ἐπέων οὐδένα τούτων ἀνενειχϑέντων ἐποιέετο λόγον" 
ὃ δὲ τῆς βασιλείης Τομύριος παῖς Σπαργαπέσης, ὥς μιν 
0 τε οἶνος ἀνῆχε καὶ eua 1 ἕνα ἦν χακοῦ, δεηϑεὶς Κύρου 
ἐκ τῶν δεσμῶν λυϑῆναι ἔτυχε, ὡς δὲ ἐλύϑη te τάχιστα 
καὶ τῶν χειρῶν ἔχράτησε, διεργάζεται ἑωυτόν. καὶ δὴ 214 
οὗτος μὲν τρόπῳ τοιούτῳ τελευτᾷ" Τόμυρις δέ, mg οἱ 
Κῦρος οὐκ ἐσήκουσε, συλλέξασα πᾶσαν τὴν ἑωυτῆς δύνα- 
μὲν συνέβαλε Κύρῳ. ταύτην τὴν μάχην, ὅσαι δὴ Baofa- 
Qu» ἀνδρῶν μάχαι ἐγένοντο, κρίνω ἰσχυροτάτην γενέσϑαι, 
καὶ δὴ καὶ πυγϑάνομαι οὕτω τοῦτο γενόμενον. πρῶτα 
μὲν yao λέγεται αὐτοὺς διαστάντας ἐς ἀλλήλους τοξεύειν, 
μετὰ δὲ ὡς σφι τὰ βέλεα ἐξετετόξευτο, συμπεσόντας τῇσι 
αἰχμῇσέ ve καὶ τοῖσι ἐγχειριδίοισι συνέχεσϑαι. χρόνον ve 

δὴ ἐπὶ πολλὸν συνεστάναι μαχομένους xol οὐδετέρους 

ἐθέλειν φδύγειν᾽ τέλος δὲ οἱ Μασσαγέται περιεγένοντο. 
ἢ τε δὴ πολλὴ τῆς Περσικῆς στρατιῆς αὐτοῦ ταύτῃ διε- 
φϑάρη καὶ δὴ καὶ αὑτὸς Κῦρος τελευτᾷ, βασιλεύσας τὰ 
πᾶντα ἑνὸς δέοντα τριήχοντα ἔτεα. ἀσκὸν δὲ πλήσασα 
αἵματος ἀνθρωπηίου Τόμυρις ἐδίζητο àv τοῖσι τεϑνεῶσι 
τῶν Περσέων τὸν Κύρου νέκυν, ὡς δὲ εὗρε, ἐνατοῆκε αὐτοῦ . 
τὴν κεφαλὴν ἐς τὸν ἀσκόν, λυμαινομένη δὲ τῷ vexoQ 
iméleye τάδε᾽ “ σὺ μὲν ἐμὲ ζῶσαν τε καὶ νικῶσαν σε μάχῃ 
ἀπώλεσας, παῖδα τὸν ἐμὸν ἑλὼν δόλῳ᾽ σὲ δ᾽ ἐγώ, κατά 
περ ἠπείλησα, αἵματος κορέσω τὰ μὲν δὴ κατὰ τὴν 
Κύρου τελευτὴν τοῦ βίου, πολλῶγ λόγων λεγομένων, 6s 
μοι ὃ πιϑανώτατος εἴρηται. 

Μασσαγέται δὲ ἐσθῆτά ve ὁμοίην τῇ Σκχυϑικῇ φο- 21Ὁ 
ρέουσε καὶ δίαιταν ἔχουσι, ἱππόται δὲ εἰσὶ xal ἄνιπποι 

3. οὐ 48: σὺ ἢ 5. κορέω Cobet || 6. τῶν ἐπέων - ἢ 25. ἐπανῆχε 
PH: ἐπανῆπτε | 29. χορέω Cobet 
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(ἀμφοτέρων γὰρ μετέχουσι) καὶ τοξόται τε χαὶ αἰχμοφόροι, 
σαγαρις νομίζοντες i ἔχειν. χρυσῷ δὲ καὶ χαλχῷ τὰ πάντα 
χρέωνται" ὅσα μὲν γὰρ ἐς αἰχμὰς καὶ ἄρδις καὶ σαγάρες, 
χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται, ὅσα δὲ περὶ κεφαλὴν καὶ ζω- 
στῆρας καὶ μασχαλιστῆρας, χρυσῷ κοσμέονται. ὡς δ᾽ 
αὕτως τῶν ἵππων τὰ μὲν περὶ τὰ στέρνα yaAxéovg ϑώρη- 
xag περιβάλλουσε, τὰ δὲ [περὶ] τοὺς χαλενοὺς xol στό- 
pia καὶ φάλαρα χρυσῷ. σιδήρῳ δὲ οὐδ᾽ ἀργύρῳ χρέω»- 
ταῦ οὐδέν" οὐδὲ γὰρ οὐδέ σφε ἐστὶ ἐν τῇ χώρη, ὃ δὲ χρυ- 

216 σὸς καὶ ὁ χαλχὸς ἄπλετος. νόμοισι δὲ χρέωνται τοιοῖ- 
σιδε. γυναῖχα μὲν γαμέει ἕκαστος, ταύτῃσε δὲ ἐπέκχοινα 
χρέωνται" τὸ γὰρ Σχύϑας φασὶ Ἕλληνες ποιέειν, οὐ Zxv- 
ϑαι εἰσὶ οἱ ποιέοντες ἀλλὰ ἹΜασσαγέταε᾽" τῆς γὰρ ἐπιϑυ- 
μήσῃ γυναικὸς ἹΠασσαγέτης ἁνήρ, τὸν φαρετρεῶνα ἀπο- 
κρεμάσας πρὸ τῆς ἁμάξης μέσγεται ἀδεῶς. οὔρος δὲ ἡλι- 
xíng σφι πρόκειται ἄλλος μὲν οὐδείς" ἐπεὰν δὲ γέρων 
γένηται κάρτα, οἱ προσήκοντές οἱ πάντες συνελθόντες 
ϑύουσέ ut». καὶ ἄλλα πρόβατα ἅμα αὐτῷ, ἑψήσαντες δὲ 
τὰ κρέα κατευωχέονται. ταῦτα μὲν và ὀλβιώτατά σφι ve- 
γόμισται, τὸν δὲ νούσῳ τελευτήσαντα οὐ κατασιτέονται 
ἀλλὰ γῇ κρύπτουσι, συμφορὴν ποιεύμενοι ὅτι οὐκ ἵκετο 
ἐς τὸ τυϑῆναι. σπείρουσι δὲ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀπὸ κτηνέων 
ζώουσι καὶ iyS9ówv: οἱ δὲ ἄφϑονοέ σφι ἐκ τοῦ ᾿ράξεω 
ποταμοῦ παραγένονται᾽ γαλαχτοπύόται δ᾽ εἰσί. ϑεῶν δὲ 
μοῦνον ἥλεον σέβονται, τῷ ϑύουσι ἵππους. νόος δὲ οὗτος 
τῆς ϑυσίης" τῶν Oeo» τῷ ταχίστῳ πάντων τῶν ϑνητῶν 
τὸ τάχιστον δατέονται. 

5. χοσμέονται aptius infra (8) post χρυσῷ, ni illic malis χρύσεα 
vel cum Krügero χρυσοῦ ἢ T. περὶ separavit St. | 13. ἐπιϑυμήσῃ AB: 
ἐπιϑυμήσει | 25. νόος Krüger: νόμος 
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Τελευτήσαντος δὲ Κύρου παρέλαβε τὴν βασιληίην 1 
Καμβύσης, Κύρου ἐὼν παῖς καὶ Κασσανδάνης τῆς Φαρ- 
γάσπεω ϑυγατρός, τῆς προαποϑανούσης Κῦρος αὑτός τε 
μέγα “πένθος ἐποιήσατο xol τοῖσι ἄλλοισι προεῖπε πᾶσι 

ὅ τῶν ἦρχε ztév3og ποιέεσθαι. ταύτης δὴ τῆς γυναικὸς ἐὼν 

10 

15 

25 

παῖς xal Κύρου Καμβύσης Ἴωνας μὲν xal «Αἰολέας ὡς 

δούλους πιατρωίους ξόντας ἐνόμιζε, ἐπὶ δὲ "Aiyvrevov € éztot- 
evo στρατηλασίην ἄλλους ve παραλαβὼν τῶν oye καὶ 
δὴ καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐπεχράτεε, 

Οἱ δὲ «Αἰγύπτιοι, πρὶν μὲν ἢ Ψαμμήτιχον σφέων 3 
βασιλεῦσαι, ἐνόμιζον ἑωυτοὺς πρώτους γενέσϑαι πάντων 
ἀνθρώπων" ἐπειδὴ δὲ Ῥαμμήτιχος βασιλεύσας ἠϑέλησε 
εἰδέναι οἵτινες γενοίατο πρῶτοι , ἀπὸ τούτου νομίζουσι 
Φρύγας προτέρους γενέσϑαι ἑωυτῶν, τῶν δὲ ἄλλων ἕωυ- 
τούς. Ψαμμήτιχος δὲ ὡς ovx ἐδύνατο πυνϑανόμενος πόρον 
οὐδένα τούτου ἀνευρεῖν, οἱ γενοίατο πρῶτοι ἀνθρώπων, 
ἐπιτεχνᾶται τοιόνδε. παιδία δύο νεογνὰ ἀνθρώπων τῶν 
ἐπιτυχόντων δίδωσι ποιμένι τρέφειν ἐς τὰ ποίμνια τρο- 
φήν τινα τοιήνδε, ἐντειλάμενος μηδένα ἀντίον αὐτῶν μηδε- 
μέαν φωνὴν ἱέναι, ἐν στέγῃ δὲ ἐρήμῃ ἐπ᾽ ἑωυτῶν κέεσθϑαι 
αὑτά, καὶ τὴν ὥρην ἐπαγινέειν σφι αἶγας, πλήσαντα δὲ 
γάλακτος τάλλα διαπρήσσεσϑαι. ταῦτα δὲ ἐποίεέ τε 
καὶ ἐνετέλλετο Ψαμμήτιχος ϑέλων ἀκοῦσαι τῶν παιδίων, 
ἀπαλλαχϑέντων τῶν ἀσήμων κνυζημάτων, ἥντινα φωνὴν 
ῥήξουσι πρώτην" va περ ὧν καὶ ἐγένετο. ὡς γὰρ διέτης 
χρόνος ἐγεγόνεε ταῦτα τῷ ποιμένι πρήσσοντι, ἀνοέγοντι 

5. δὲ PR || 21. ἐπάγειν ABC || πλήσαντας ABC 
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τὴν ϑύρην καὶ ἐσιόντι và παιδία ἀμφότερα προσπίπτοντα 
βεκὸς ἐφώνεον, Opéyovra τὰς χεῖρας. τὰ μὲν δὴ πρῶτα 
ἀχούσας ἥσυχος ἣν ὃ ποιμήν" ὡς δὲ πολλάκις φοιτέοντι 
καὶ ἐπιμελομένῳ πολλὸν ἦν τοῦτο τὸ ἔπος, οὕτω δὴ ση- 
μήνας τῷ δεσπότῃ ἤγαγε τὰ παιδία κελεύσαντος ἐς ὄψιν 
τὴν ixeíyov. ἀκούσας δὲ καὶ αὐτὸς ὃ Ψαμμήτιχος ἐπυν- 
ϑάνετο οἵτινες ἀνθρώπων βεχός τι καλέουσι, πυνϑανό- 
μενος δὲ εὕρισκε Φρύγας καλέοντας τὸν ἄρτον. οὕτω συν- 
ἐχώρησαν «Αἰγύπτιοι xal τοιούτῳ σταϑμησάμενοι πρή- 
γματι τοὺς Φρύγας πρεσβυτέρους εἶναι ἑωυτῶν. ὧδε μὲν ιὺ 
γενέσϑαι τῶν ἱρέων τοῦ Ἡφαίστου τοῦ ἐν Ἱπέμφι ἤκουον" 
Ἕλληνες δὲ λέγουσι ἄλλα τε μάταια πολλὰ καὶ ὡς γυ- 
γαιχῶν τὰς γλώσσας ὃ ἹῬαμμήτιχος ἔχταμὼν τὴν δίαιταν 
οὕτω ἐποιήσατο τῶν παίδων παρὰ ταύτῃσι τῇσι γυναιξί. 

ὃ Κατὰ μὲν δὴ τὴν τροφὴν τῶν παίδων τοσαῦτα ἔλε-- 15 
γον, ἤκουσα δὲ καὶ ἄλλα ἐν Ἱπέμφι ἐλϑὼν ἐς λόγους τοῖσι 
ἱρεῦσι τοῦ Ἡφαίστου. καὶ δὴ καὶ ἐς Θήβας τε καὶ ἐς 
Ἡλίου πόλιν αὐτῶν τούτων εἵνεκεν ἐτραπόμην, ἐϑέλων 
εἰδέναι εἰ συμβήσονται τοῖσε λόγοισι τοῖσι ἐν ἸΠέμφι" 
oi γὰρ ᾿Ἡλιοπολῖται λέγονται «ἀϊγυπτίων εἶναι λογιώ-- 20 
τατοι. τὰ μέν γυν ϑεῖα τῶν ἀπηγημάτων οἷα ἤκουον 
ovx εἰμὶ πρόϑυμος ἐξηγέεσθαι, ἔξω ἢ τὰ οὐνόματα αὑτῶν 
μοῦνον, νομίζων πάντας ἀνϑρώπους ἴσον περὶ αὑτῶν ἐπί- 
στασϑαι᾿ τὰ δ᾽ ἂν ἐπιμνησϑέω αὐτῶν, ὑπὸ τοῦ λόγου 

Α ἐξαναγκαζόμενος ἐπιμνησϑήσομαι. ὅσα δὲ ἀνθϑρωπήια 25 
πρήγματα, ὧδε ἔλεγον ὁμολογέοντες σφίσι, πρώτους «Αϊγυ- 
πτίους ἀνθρώπων ἁπάντων ἐξευρεῖν τὸν ἐνιαυτόν, δυώ- 
δεχα μέρεα δασαμένους τῶν ὡρέων ἐς αὑτόν" ταῦτα δὲ 
ἐξευρεῖν ἐκ τῶν ἀστέρων ἔλεγον᾽ ἄγουσι δὲ τοσῷδε σοφώ- 
τερον “Ελλήνων, ἐμοὶ δοκέειν, ὅσῳ Ἕλληνες μὲν διὰ τρίτου 80 
ἔτεος ἐμβόλιμον ἐπεμβάλλουσι τῶν ὡρέων εἵνεχεν, Αἰγύ-- 
7'"L0L δὲ τριηχοντημέρους ἄγοντες τοὺς δυώδεχα μῆνας 
ἐπάγουσι ἀνὰ πᾶν ἔτος πέντε ἡμέρας πάρεξ τοῦ ἀριϑμοῦ, 

et 

14. 15. παιδίων R || 20. ἡλιοπολῖται AB : ἡλιουπολῖται | 29. ἄστρων 
ABC |] 31. ἐμβόλιμον μῆνα Cobet: illud melius aberit 



-— Ru » Bh iecore ponet 



δ τὰ (Ns a G ς» (S Aft. 

^ 4 
4. Yetcec DOPO Ww» 

q A . m 4 viU ta. IN . o0 " ? 

E. Mi^ δι Tot G coe - fo fu [aod . 
} 

5. ^ eli .f &«» ἔν “- “δ ΜΝ -- A fj . *d adt. [δ ^3: 

? Qr . . eom apte ne teh Uu 4. eaa 3 s 



HPOAOTOY B 111 

καί σφι ὃ κύχλος τῶν ὡρέων ig τὠυτὸ περιιὼν παραγί- 
γεται. δυωδεχά τε ϑεῶν ἐπωγνυμέας ἔλεγον πρώτους “41- 
γυπτίους νομίσαι καὶ Ἕλληνας παρὰ σφέων ἀναλαβεῖν, 
βωμούς τε καὶ ἀγάλματα καὶ νηοὺς ϑεοῖσι ἀττιονεῖμαι 

5 σφέας πρώτους καὶ ζῴα ἐν λίϑοισι ἐγ λύψαι. καὶ τού- 
των μέν νυν τὰ πλέω ἔργῳ ἐδήλουν οὕτω γενόμενα. βασι- 
λεῦσαι δὲ πρῶτον «Αἰγύπτου ἄνϑρωπον ἔλεγον Miya* ἐπὶ 
τούτου, πλὴν τοῦ Θηβαϊχοῦ γομοῦ, πᾶσαν "diyvivoy εἶναι 

ἕλος, καὶ αὐτῆς εἶναι οὐδὲν ὑπερέχον τῶν γῦν ἔνερϑε 
10 λέμνης τῆς ἹΜοίριος ἐόντων, ἐς τὴν ἀνάπλοος à απὸ ϑαλάσ- 

σης ἑπτὰ ἡμερέων ἐστὶ ἀνὰ τὸν ποταμόν. καὶ εὖ μοιῇῦ 
ἐδόκεον λέγειν περὶ τῆς χώρης" δῆλα γὰρ δὴ καὶ μὴ .-προ- 
αχούσαντι ἰδόντι δέ, ὅστις γε σύνεσιν ἔχει, ὅτι Αἴγυτετος, 
ἐς τὴν Ἕλληνες ναυτέλλονται, ἐστὶ «Αἰγυπτίοισι ἐπέκτητός 

15 ve γῆ καὶ δῶρον τοῦ τιοταμοῦ, καὶ τὰ κατύτεερϑε ἔτι τῆς 
λίμνης ταύτης μέχρι τριῶν ἡμδρέων τελόου, τῆς πέρε éxei- 
vou οὐδὲν ἔτι τοιόνδε ἔλεγον, ἔστι δὲ ἕτερον τοιόνδε. 
4diyvmvov γὰρ φύσις ἐστὶ τῆς χώρης τοιήδε. πρῶτα μὲν 
προσπλέων ἔτι καὶ ἡμέρης δρόμον ἀπέχων ἀπὸ γῆς, κατεὶς 

2) χαξαπειρητηρίην πηλόν τε ἀνοίσεις καὶ ἐν ἕνδεκα ὀργυιῇσι 
ἔσεαι. τοῦτο μὲν ἐπὶ τοσοῦτο δηλοῖ 7ερόχυσιν τῆς γῆς 
ἐοῦσαν. αὗτις δὲ αὐτῆς ἐστι «ἀἰγύπτου μῆκος τὸ παρὰθ 

ϑάλασσαν ἑξήχοντα σχοῖνοε, κατὰ ἡμεῖς διαιρέομεν εἶναι 
«ἀἴγυπτον ἀπὸ τοῦ Πλινϑινήτεω κόλπου μέχρι Σερβω- 
γίδος λέμνης, παρ᾽ ἣν τὸ Κάσιον ὄρος τείνει" ταύτης ὦν 

ἄπο οἱ ἑξήκοντα σχοῖνοι εἰσί. ὅσοι μὲν γὰρ γεωπεῖναι 
εἰσὶ ἀνθρώπων, ὀργυιῇσε μεμετρήκασι τὴν χώρην, ὅσοι 
δὲ ἧσσον γεωπεῖναι, σταδίοισι, oi δὲ τεολλὴν ἔχουσι, τεαρα- 
σάγγῃσι, oi δὲ ἄφϑονον λέην, σχοίνοισι. δύναται δὲ ὁ πα- 

80 ρασάγγης τριήκοντα στάδια, ὁ δὲ σχοῖνος [ἕκαστος], μέτρον 
ἐὸν Αἰἰϊγύπτιον, ἑξήκοντα στάδια. οὕτω ἂν εἴησαν «Αἰγύ- 
πτου στάδιοι ἑξαχόσιοι καὶ τρισχέλιοι τὸ τταρὰ ϑαλασσαν. 
ἐνθεῦτεν μὲν καὶ μέχρι Ἡλίου πόλιος ἐς τὴν μεσόγαιαν T 

iM 

3. παραλαβεῖν Cobet | 7. μῖνα P: μίνα C, μεῖνα 48, μῆνα ΠῚ} 
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ἐστὶ εὑρέα «ἴγυπτος, ἐοῦσα πᾶσα ὑπτίη τε xal ἔνυδρος 
καὶ lÀyc. ἔστι δὲ ὁδὸς ἐς Ἡλίου πόλιν ἀπὸ ϑαλάσσης 
ἄνω ἰόντι πταραπλησίη τὸ μῆκος τῇ ἐξ ᾿ϑηνέων ὁδῷ τῇ 
ἀπὸ τῶν δυώδεκα ϑεῶν τοῦ βωμοῦ φερούσῃ ἔς vs Πῖσαν 
καὶ ἐπὶ τὸν νηὸν τοῦ Διὸς τοῦ ᾿Ολυμπίου. σμικρόν τι 
τὸ διάφορον εὕροι τις ἂν λογιζόμενος τῶν ὁδῶν τουτέων 
τὸ μὴ ἴσας μῆκος εἶναι, ov πλέον πεντεκαίδεκα σταδίων" 
ἢ μὲν γὰρ ἐς Πῖσαν ἐξ ᾿ϑηνέων καταδεῖ ττεντεχαίδεχα 
σταδίων μὴ εἶναι τεενταχοσίων καὶ χιλίων, ἡ δὲ ἐς Ἡλίου 
πόλιν ἀπὸ ϑαλάσσης πληροῖ ἐς τὸν ἀριϑμὸν τοῦτον. 

“πὸ δὲ Ἡλίου πόλιος ἄνω ἰόντι στεινή ἔστε «ἴγυ- 
7v0g. τῇ μὲν γὰρ τῆς “Ἰραβίης ὄρος παρατέταται, φέ- 
ρον ἀπ᾽ ἄρχτου πρὸς μεσαμβρίην τε καὶ νότον, αἰεὶ ἄνω 
τεῖνον ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν καλεομένην ϑάλασσαν" ἐν τῷ αἱ 
λιϑοτομέαει ἔνεισι αἷ ἐς τὰς πυραμέδας κατατμηϑεῖσαι 
τὰς ἐν Μέμφι. ταύτῃ μὲν λῆγον ἀνακάμπτει ἐς τὰ εἴρηται 
τὸ ὅρος" τῇ δὲ αὐτὸ ἑδωυτοῦ ἐστι μακρότατον, ὡς ἐγὼ 
ἐπυνθανόμην, δύο μηνῶν αὐτὸ εἶναι [τῆς] ὁδοῦ ἀπὸ ἠοῦς 
πρὸς ἑσπέρην, τὰ δὲ πρὸς τὴν $0 λιβανωτοφόρα αὑτοῦ 
τὰ τέρματα εἶναι. τοῦτο μέν νυν τὸ ὅρος τοιοῦτο ἐστί, 
τὸ δὲ πρὸς «“ιβύης τῆς «Αἰγύπτου ὅρος ἄλλο πέτρινον 
τείνει, ἐν τῷ αἱ πυραμέδες ἔνεισι, ψάμμῳ κατειλυμένον 
χατὰ τὸν αὑτὸν τρόπον καὶ τοῦ ““ραβίου τὰ πρὸς μεσαμ- 
βρίην φέροντα. τὸ ὧν δὴ ἀπὸ Ἡλίου πόλιος οὐκέτι πολ- 
λὸν χωρίον ὡς εἶναι «ΑἸϊγύπτου, ἀλλ᾽ ὅσον τε ἡμερέων 
τεσσέρων «καὶ δέκορἀναπλόου ἐστὶ στεινὴ Αἴγυπτος, ἐοῦσα 
[τῶν ὀρέων τῶν εἰρημένων τὸ μεταξύ] πεδιὰς μὲν γῆ, 
στάδιοι δὲ μάλιστα ἐδόχεόν μοι εἶναι, τῇ στεινότατον 
ἐστέ, διηκοσίων ov πλέους ἐκ τοῦ “Ιραβίου ὄρεος ἐς τὸ 
"ifvxóv καλεόμενον. τὸ δ᾽ ἐνθεῦτεν αὗτις εὐρέα di- 

1. ἔνυδρος Hennicke: ἄνυδρος ἢ 7. ὡς μὴ ἢ ἢ 13. μεσαμβρίην et 
γότον x: μεσαμβρίης et νότου || 18. τῆς separavit St. | 22. χατειλημμέ- 
νον PH| 23. xara] τεταμένον HR: τετραμμένον coni. Bekker | 25. τεὶ 
τε μέχρι ἢ 26. xal δέκα supplevit Dietsch || ἀνάπλοον coni. Krüger || 
vulgo Αἴγυπτος ἐοῦσα. τῶν δὲ | 27. τῶν --- μεταξὺ secl. St. | τῶν δὲ 
ὀρέων PH 
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γυτύτος ἐστί. πέφυκε μέν νυν ἡ χώρη αὕτη οὕτω. ἀπὸϑθ 
δὲ Ἡλίου πόλιος ἐς Θήβας ἐστὶ ἀνάπλοος ἐννέα ἡμερέων, 
στάδιοι δὲ τῆς ὁδοῦ ἑξήκοντα καὶ ὀκταχόσιοι καὶ τετρα- 
κισχίλιοι, σχοένων ἑνὸς καὶ ὀγδώχοντα ἐόντων. οὗτοι 
συντιϑέμενοι οἱ στάδιοι Αἰγύπτου τὸ μὲν παρὰ ϑαλασ- 
σαν ἤδη uot καὶ πρότερον δεδήλωται ὅτε ἑξακοσίων τε 
ἐστὶ σταδίων καὶ τρισχιλίων, ὅσον δέ τε ἀπὸ ϑαλάσσης 
ἐς μεσόγαιαν μέχρε Θηβέων ἐστί, σημανέω" στάδιοι γὰρ 
εἰσὶ εἴκοσε καὶ ἑκατὸν καὶ δξαχισχίλιοι. τὸ δὲ ἀπὸ Θη- 
βέων ἐς Ἐλεφαντίνην καλεδομένην πόλιν στάδιοε χίλιοι καὶ 
ὑκταχόσιοι εἰσί. 

Ταύτης ὧν τῆς χώρης τῆς εἰρημένης ἢ πολλή, κατά 
σεδρ οἱ ἱρέες ἔλεγον, ἐδόκεε καὶ αὑτῷ μοι elvat ἐπίκτητος 
«Αἰγυπτέοισι. τῶν γὰρ δρέων τῶν εἰρημένων τῶν ὑπὲρ 
Μέμφιν πόλιν χειμένων τὸ μεταξὺ ἐφαένετό μοι εἶναι 
κοτὲ κόλπος θαλάσσης, ὥσπερ γε τὰ περὶ Ἴλιον καὶ Τευ- 
ϑρανέην καὶ Ἔφεσόν τε καὶ Μαιάνδρου πεδίον, ὥς ye 
εἶναι σμικρὰ ταῦτα μεγάλοισι συμβαλεῖν" τῶν γὰρ ταῦτα 
τὰ χωρέα προσχωσάντων ποταμῶν ἑνὶ τῶν στομάτων τοῦ 
Νείλου, ἐόντος πενταστόμου, οὐδεὶς αὑτῶν πλήϑεος πέρι 
ἄξιος συμβληϑῆναι ἐστί. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι ποταμοί, ov 
κατὰ τὸν Νεῖλον ἐόντες μεγάϑεα, οἵτινες ἔργα ἀποδεξά- 
nuevo, μεγάλα εἰσί" τῶν ἐγὼ φράσαι ἔχω οὐνόματα καὶ 
ἄλλων καὶ οὐκ ἥχιστα χελῴου, ὃς ῥέων δι᾿ ᾿ΑἈκαρνανίης 
καὶ ἐξιεὶς ἐς ϑάλασσαν τῶν Ἐχινάδων νήσων τὰς ἡμισέας 
ἤδη ἤπειρον πεποέηκε. ἔστι δὲ τῆς ραβίης χώρης, Αἰ-11 
γύπτου δὲ οὐ πρόσω, κόλπος ϑαλάσσης ἐσέχων ἐχ τῆς 
Ἐρυϑρῆς καλεομένης ϑαλάσσης, μαχρὸς οὕτω δή τι καὶ... 
στεινὸς ὡς ἔρχομαι φράσων" μῆκος μὲν πλόου ἀρξαμένῳ 
ἐκ μυχοῦ διεκαελῶσαε ἐς τὴν εὑρέαν ϑάλασσαν ἡμέραι 
ἀναισιμοῦνται «εσσεράκοντα εἰρεσέῃ χρεωμένῳ᾽ evgog δέ, 
τῇ εὐρύτατος ἐστὶ Ó κόλπος, ἥμισυ ἡμέρης πλόου. δηχίη 

8. τετραχύσιοι 480 | 15. Μέμφιος πόλιος coni. Bekker || 16. γε 
va] τά τε A | 17. ὡς ye Schweigháuser: ὥστε (ὡς H) || 29. πλόου 
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δ᾽ ly αὑτῷ xal ἄμπωτις ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην γένεται. ἕτερον 
τοιοῦτον κόλτεον καὶ τὴν «Αἴγυπτον δοχέω γενέσϑαε xov, 
τὸν μὲν ix τῆς βορηίης ϑαλάσσης κόλπον ἐσέχοντα ἐπ᾽ 
«Τὐἰϑιοπίης, τὸν δὲ [ράβιον, τὸν ἔρχομαι λέξων,] ἐκ τῆς 
γοτέης φέροντα ἐπὶ Συρίης, σχεδὸν μὲν ἀλλήλοισι συν- 
τετραίνοντας τοὺς μυχούς, ὀλίγον δέ τι παραλλάσσοντας 

τῆς χώρης. εἰ ὧν ἐϑελήσει ἐχτρέψαι τὸ ῥδέεϑρον ὃ Νεῖλος 
ἐς τοῦτον τὸν Ldodfiov χόλπον, τέ μὲν κωλύει ῥέοντος 

τούτου ἔκχωσθῆναι ἐντός ye δισμυρέων ἐτέων j ἐγὼ μὲν 
γὰρ ἔλπομαί ye xal μυρίων ἐντὸς χωσϑῆναι ἂν" κοῦ γε 10 
δὴ ἐν τῷ προαναισιμωμένῳ χρόνῳ πρότερον ἢ ἐμὲ yeyé- 
σϑαι ovx ἂν χωσϑείη κόλπος xal “πολλῷ μέζων ἔτι τούτου 

12 ὑπὸ τοσούτου τε ποταμοῦ καὶ οὕτω ἐργατικοῦ; τὰ περὶ 
m ἔγυτττον ὧν καὶ τοῖσι λέγουσι αὐτὰ πείϑομαι καὶ αὐτὸς 
οὕτω κάρτα δοκέω εἶναι, ἰδών τε τὴν “ἴγυπτον σροκχει-- 15 
μένην τῆς ἐχομένης γῆς κογχύλια τε φαινόμενα ἐπὶ τοῖσι 
ὄρεσι xal ἄλμην ἐπανϑέουσαν, ὥστε καὶ τὰς πυραμίδας 
δηλέεσϑαι, καὶ ψάμμον μοῦνον Αϊγύπτου ὄρος τοῦτο τὸ 
ὑστὲρ Μέμφιος ἔχον, πρὸς δὲ [τῇ χώρῃ] οὔτε τῇ “ραβίῃ 
προσούρῳ ἐούσῃ τὴν ““ἴγυπτον προσεικέλην οὔτε τῇ “ι- Ὁ 
βύῃ, οὐ μὲν οὐδὲ τῇ Συρίῃ (τῆς γὰρ ραβίης τὰ παρὰ 
ϑάλασσαν Σύροι νέμονται), ἀλλὰ μελάγγαιόν τε καὶ κα- 
ταρρηγγυμένην, ὥστε ἐοῦσαν ἰλύν τε xal πρόχυσιν ἐξ 4i- 
ϑιοπίέης κατενγηγνειγμένην ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. τὴν δὲ 4i- 
βύην ἴδμεν ἐρυϑροτέρην τε γῆν xal ὑποψαμμοτέρην, τὴν 25 
δὲ ᾿“ραβίην τε καὶ Συρίην ἀργιλωδεστέρην τε xal ὑπό- 
πεῦρον ἐοῦσαν. 

13 Ἔλεγον δὲ xal τόδε μοι μέγα τεχμήριον πϑρὶ τῆς χω- 
enc ταΐτης οἱ ἱρέες, ὡς ἐπὶ ἹΜοίριος βασιλέος, ὅκως ἔλϑοι 

ó ποταμὸς ἐπὶ ὀκτὼ πήχεας τὸ ἐλάχιστον, ἄρδεσχε .“41ἴ- 80 
γυπτον τὴν ἔνερϑε Μέμφιος" καὶ Moígu οὔκω ἦν ἔτεα 

e 
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εἰναχόσια τετελευτηκότι ὅτε τῶν ἱρέων ταῦτα ἐγὼ ἤκουον. 
vov δὲ εἰ μὴ ἐπ᾽ ἑκκαίδεκα ἢ πεντεχαίδεχα πήχεας ἀναβῇ 
τὸ ἐλάχιστον ὃ ποταμός, οὐκ ὑπερβαίνει ἐς τὴν χώρην. 
δοκέουσί τέ uou «Αἰγυπτίων oí ἔνερϑε λέμνης τῆς ἹΜοίριος 
οἰκέοντες τά τὸ ἄλλα χωρία καὶ τὸ καλεόμενον Δέλτα, ἣν 
οὕτω ἡ χώρη αὕτη κατὰ λόγον ἐπιδιδῷ ἐς ὕψος [καὶ τὸ 
ὅμοιον ἀποδιδῷ ἐς αὔξησιν), μὴ κατακλύζοντος αὑτὴν τοῦ 
Νεέλου πείσεσθαι τὸν πάντα χρόνον τὸν ἐπίλοιπον 4di- 
γύπτιοι τὸ κοτὲ αὐτοὶ Ἕλληνας ἔφασαν πείσεσθαι. πυ- 
ϑόμενοι γὰρ ὡς ὕεται πᾶσα ἡ χώρη τῶν Ἑλλήνων ἀλλ᾽ 
ov ποταμοῖσε ἄρδεται κατά περ 7) σφετέρη, ἔφασαν Ἕλλη- 
vag Ψψευσϑέντας κοτὲ ἐλπέδος μεγάλης κακῶς πειγήσειν. 

τὸ δὲ ἔπος τοῦτο ἐϑέλει λέγειν ὡς, el μὴ ἐθελήσει σφι 
ὕειν ὁ ϑεὸς ἀλλὰ αὐχμῷ διαχρᾶσϑαι, λιμῷ οἱ Ἕλληνες 
αἱρεϑήσονται᾽ οὐ γὰρ δή σφι ἐστὶ ὕδατος οὐδεμία ἄλλη 
ἀποστροφὴ ὅτε μὴ ἐκ τοῦ. Διὸς μοῦνον. καὶ ταῦτα μὲν 14 
ἐς EAAQvag ΑΑϊγυπτίοισι ὀρϑῶς ἔχοντα εἴρηται" φέρε δὲ 
viv xal αὑτοῖσι «ἀϊγυπτίοισε ὡς ἔχει φράσω" εἴ σφι 9é- 
λοι, ὡς καὶ πρότερον εἶπον, ἢ χώρη ἡ ἔνερϑε Μέμφιος 
(αὕτη γὰρ ἐστὶ ἣ αὐξανομένη) κατὰ λόγον τοῦ παροιχο- 
μένου χρόνου ἐς ὕψος αὐξάνεσθαι, ἄλλο τε ἢ οἱ ταύτῃ 
pig Alyentioy πεινήσουσι; ; εἶ μήτε ye ὕσεταί σφι 
ἢ χώρη μήτε ὃ ποταμὸς οἷός T ἔσται ig τὰς ἀρούρας 
ὑπερβαίνειν. ἢ γὰρ δὴ νῦν γε οὗτοι ἀπονητότατα καρπὸν 
χκομέζονται ix γῆς τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων πάντων καὶ 
τῶν λοιπῶν «Αἰγυπτίων oi οὔτε ἀρότρῳ ἀναρρηγνύντες 
αὔλακας ἔχουσι πόνους οὔτε σκάλλοντες οὔτε ἄλλο ἐργαζό- 
μενοι οὐδὲν τῶν οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι περὶ λήιον πονέουσι, 
ἀλλ᾽ ἐπεάν σφι ὃ ποταμὸς αὐτόματος ἐπελϑὼν ἄρσῃ τὰς 
ἀρούρας, ἄρσας δὲ ἀπολίσεῃ ὀπέσω, τότε σπείρας ἕκαστος 
τὴν ἑωυτοῦ ἄρουραν ἐσβάλλει ἐς αὐτὴν vg, ἐπεὰν δὲ κα- 
ταπατήσῃ τῇσι ὑσὶ τὸ σπέρμα, ἄμητον τὸ ἀπὸ τούτου 
μένει, ἀποδινήσας δὲ τῇσι ὑσὶ τὸν σῖτον οὕτω κομίζεται. 

2. ἢν PR || 6. ἐπιδιδῷ εἰ ἀποδιδῷ Reiz: ἐπιδιδοῖ εἰ ἀποδιδοῖ |] 
καὶ --- αὔξησιν del. Valekenaer | 33. βουσὶ coni. Wesseling 
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Ei ὧν βουλόμεϑα γνώμῃσι τῇσι Ἰώνων χρᾶσϑαι τὰ 
περὶ ““ἴγυπτον, oi φασὶ τὸ Δέλτα μοῦνον εἶναι “ἴγυπτον, 
ἀπὸ Περσέος καλεομένης σκοπιῆς λέγοντες τὸ παρὰ ϑά- 
λασσαν εἶναι αὑτῆς μέχρι ταριχηέίων τῶν Πηλουσιαχῶν, 
τῇ δὴ τεσσεράκονεα εἰσὶ σχοῖνοι, τὸ δὲ ἀπὸ ϑαλάσσης 
λεγόντων ἐς μεσόγαιαν τείνειν αὐτὴν μέχρε Κερχασώρου 
πόλιος, κατ᾽ ἣν σχίζεται ὃ Νεῖλος Ἐς τε Πηλούσιον δέων 
καὶ ἐς Κάνωβον, τὰ δὲ ἄλλα λεγόντων τῆς «ἀϊγύπτου τὰ 
μὲν «ιβύης τὰ δὲ Ἡραβίης εἶναι, ἀποδεικνύθεμεν ἂν τούτῳ 
τῷ λόγῳ χρεώμενοι «Αἰγυπτίοισι οὐκ ἐοῦσαν πρότερον χώ- 
Qu». ἤδη γάρ σφι τό ys “έλτα, ὡς αὐτοὶ λέγουσι .4i- 
γύπτιοι καὶ ἐμοὶ δοκέει, ἐστὶ καταρρυτόν ve καὶ νεωστὶ 
ὡς λόγῳ εἰπεῖν ἀναπεῴηνός. εἰ τοίνυν σφε χώρη γε 
μηδεμία ὑπῆρχε, τέ περιεργάζοντο δοκέοντες πρῶτοι ἂν- 
ϑρώπων γεγονέναι; οὐδὲ ἔδει σφέας ἐς διάπειραν τῶν 
παιδίων ἰέναι, τίνα γλῶσσαν πρώτην ἀττήσουσι. ἀλλ᾽ 
οὔτε «Αἰγυπτίους δοκέω ἅμα τῷ 4 λτα τῷ ὑπὸ Ἰώνων 
καλεομένῳ γενέσϑαι ole( τε εἶναι ἐξ οὗ ἀνθρώτπεων γένος 
ἐγένετο, προϊούσης δὲ τῆς χώρης πολλοὺς μὲν τοὺς ὕπο- 
λειτεομένους αὐτῶν γενέσϑαι πολλοὺς δὲ τοὺς ὑποκατα- 

βαίνοντας. τὸ δ᾽ ὦν πάλαι αἱ Θῆβαι «“ἴγυπτος ἐκαλέεξτο, 

τῆς τὸ περέμετρον στάδιοι εἰσὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν καὶ é5a- 

10 κεσχίλιοι. εἰ ὧν ἡμεῖς ὀρϑῶς περὶ αὑτῶν γινώσχομεν, 
Ἴωνες οὐκ ev φρονέουσι περὶ «Αἰγύπτου el δὲ ὀρϑή ἐστι 
ἡ γνώμη τῶν Ἰώνων, Ἕλληνάς τε καὶ αὐτοὺς Ἴωνας ἀπο- 
δείκνυμι ovx ἐτεισταμένους λογίζεσϑαι, oi φασὶ τρία μόρια 
εἶναι γῆν πᾶσαν, Εὐρώπην ve καὶ Ἀσίην xal «Τιβύην. 
τέταρτον γὰρ δή σφξας δεῖ προσλογίζεσϑαι Αἰγύπτου τὸ 
Δέλτα, εἰ μήτε γε ἐστὶ τῆς ᾿Ασίης μήτε τῆς «ιβύης" ov 
γὰρ δὴ ὁ Νεῖλός γε ἐστὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ὃ τὴν 
Ἀσίην οὐρέζων τῇ «ΑΙιβύῃ, τοῦ Δέλτα δὲ τούτου κατὰ τὸ 
ὀξὺ περιρρήγνυταε ὃ Νεῖλος, ὥστε ἐν τῷ μεταξὺ ““σέης 
ve καὶ “ιβύης γίνοιτ᾽ ἄν. 

6. αὐτὴν RH: αὐτῶν | 11. ἦ γαρ δή Krüger || 20. γενέσϑαι Reiz: γί- 
νεσϑαι | 31. τῆς Διβύης Wesseling e codice Remigiano [ 33. γένοιτ᾽ 4BC 
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Καὶ τὴν μὲν Ἰώνων γνώμην ἀπέεμεν, ἡμεῖς δὲ dós17T 
καὶ περὶ τούτων λέγομεν, “ἴγυττον μὲν πᾶσαν εἶναι ταύ-- 
τὴν τὴν ὑτε ΑΑϊγυπτίων οἰχεομένην χατά περ Κιλικίην 
τὴν ὑπὸ Κιλίιων xol Ασσυρέην τὴν ὑπὸ ᾿4σσυρέων, οὔ- 
ρισμα δὲ alg καὶ «ιβύῃ οἴδαμεν οὐδὲν ἐὸν ὀρϑῷ λόγῳ 
εἰ μὴ τοὺς «“ἰγυπτίων οὔρους. εἰ δὲ τῷ ox Ἑλλήνων γε- 
γομισμένῳ χρησόμεϑα, νομιοῦμεν “ἴγυπτον πᾶσαν ἀρξα- 
μένην ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ Ἐλεφαντίνης πόλιος δίχα 
διαερέεσϑαι xal ἀμφοτερέων τῶν ἐπωνυμιέων ἔχεσϑαι" 
τὰ μὲν γὰρ αὑτῆς εἶναι τῆς “ιβύης τὰ δὲ τῆς “Ἀσίης. 
ὃ γὰρ δὴ Νεῖλος ἀρξάμενος ix τῶν Καταδούπων δέει μέ- 
σην «ἴγυπτον σχίζων ἐς ϑάλασσαν. μέχρι μέν νυν Kegxa- 
σώρου πόλιος δέει εἷς ἐὼν ὃ Νεῖλος, τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης 
τῆς πόλεος σχέζεται τριφασίας ὁδούς. καὶ 1) μὲν πρὸς 
ἠῶ τράπεται, τὸ καλέδται Πηλούσιον στόμα, ἡ δὲ ἑτέρη 
τῶν ὁδῶν πρὸς ἑσπέρην ἔχει" τοῦτο δὲ Κακωβικὸν στόμα 
κέκληται. ἡ δὲ δὴ ἰϑέα τῶν ὁδῶν τῷ Νείλῳ ἐστὲ ἥδε" 
ἄνωϑεν φερόμενος ἐς τὸ ὀξὺ τοῦ Δέλτα ἀπικνέεται, τὸ 

δὲ ἀπὸ τούτου σχίζων μέσον τὸ 4έλτα ἐς ϑάλασσαν ἐξιεῖ, 
οὔτε ἐλαχίστην μοῖραν τοῦ ὕδατος παρεχόμενος ταύτην 
οὔτε ἥκιστα ὀνομαστήν᾽ τὸ καλέεται Σεβεννυτιχὸν στόμα. 
ἔστε δὲ xol ἕτερα διφάσια στόματα ἀπὰ τοῦ Σεβεννυτικοῦ 
ἀποσχισϑέντα, φέροντα ἐς ϑάλασσαν᾽ τοῖαι οὐνόματα 
χέεται τάδε, τῷ μὲν Σαϊτικὸν αὑτῶν τῷ δὲ ἸΠενδήσιον. 

25 τὸ δὲ Βολβίτινον στόμα καὶ τὸ Βουχολικὸν ovx ἰϑαγενέα 
στόματα ἐστὶ ἀλλ᾽ ὄρυχτά. 

ἹΜαρτυρέει δέ μοι τῇ γνώμῃ, ὅτι τοσαύτη ἐστὶ “41- 
γυπτος ὅσην τινὰ ἐγὼ ἀποδείκνυμι τῷ λόγῳ, καὶ τὸ 4μ- 
μωνος χρηστήριον γενόμενον" τὸ ἐγὼ τῆς ἐμεωυτοῦ γνώ- 
μης ὕστερον [περὶ “Ἵἴγυπτον] ἐπυϑόμην. οἱ γὰρ δὴ ἐκ 
Magégg ve πόλιος καὶ “πιος, οἰκέοντες “Αἰγύπτου τὰ 
πρόσουρα ΑΙιβύῃ, αὐτοί τε δοκέοντες εἶναι “ίβυες καὶ 

11. ἐκ 4806: ἀπὸ | 15. τὸ om, PH| 20. ταύτην AB: ταύτῃ || 
21. μου PH || 28. τινὰ om. 440 || 29. τῆς ἐμεωυτοῦ γνώμης Reiske: 
τῇσι ἐμεωυτοῦ γνώμῃσι || 30. περὶ Αἴγυπτον secl. St. 
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ovx «Αἰγύπτιοι καὶ ἀχϑόμενοι τῇ περὶ τὰ ἱρὰ ϑρησκηΐῃ, 
βουλόμενοι ϑηλέων βοῶν μὴ ἔργεσϑαι, ἔπεμψαν ἐς Myu- 
μωνα φάμενοι οὐδὲν σφίσι ve καὶ «Αἰγυπτίοισι κοινὸν 
εἶναι" οἰκέδιν τε γὰρ ἔξω τοῦ 4έλτα καὶ οὐδὲν ὁμολογέειν 
αὐτοῖσι, βούλεσθαί ve πάντων σφίσι ἐξεῖναι γεύεσϑαι. 
ó δὲ ϑεός σφεας οὐκ ἔα ποιέειν ταῦτα, φὰς “Ἅἴγυπτον 
εἶναι ταύτην τὴν ὁ Νεῖλος ἐπιὼν ἄρδει, καὶ “Ἱἰγυπτίους 
εἶναι τούτους oi ἔνερϑε Ἐλεφαντίνης πόλιος οἰκέοντες 
ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τούτου πίνουσι. οὕτω σφι ταῦτα ἐχρή- 
σϑη. ἐπέρχεται δὲ ὁ Νεῖλος, imedv πληϑύῃ, οὐ μοῦνον 
τὸ Δέλτα ἀλλὰ καὶ τοῦ «ἸΙιβυκοῦ τὸ λεγομένου χωρίου 
εἶναι καὶ τοῦ Τραβίου ἐνιαχῇ καὶ ἐπὶ δύο ἡμερέων ἕχα- 
τέρωϑι ὅδόν, καὶ πλέον ἔτι τούτου καὶ ἔλασσον. 

Τοῦ ποταμοῦ δὲ φύσιος πέρι οὔτε τι τῶν ἱρέων οὔτε 
ἄλλου οὐδενὸς παραλαβεῖν ἐδυνάσϑην. πρόϑυμος δὲ ἔα 
τάδε παρ᾽ αὐτῶν πυϑέσϑαι, ὅ τι κατέρχεται μὲν ὃ Νεῖλος 
πληϑύων ἀπὸ τροπέων τῶν ϑερινέων ἀρξάμενος ixi éxa- 
τὸν ἡμέρας, σεελάσας δὲ ἐς τὸν ἀριϑμὸν τουτέων τῶν ἡμε- 

ρέων ὀπίσω ἀπέρχεται ἀπολδίπεων τὸ ῥέεϑρον, ὥστε βρα- 
χὺς τὸν χειμῶνα ἅπαντα διατελέει ἐὼν μέχρε οὗ avrig 
τροπέων τῶν ϑερινέων. τούτων ὧν πέρι οὐδενὸς οὐδὲν 
οἷός τε ἐγενόμην παραλαβεῖν [παρὰ] τῶν Αἰγυπτίων, ἷστο- 
ρέων αὐτοὺς ἥντινα δύναμιν ἔχει ὃ Νεῖλος τὰ ἔμπαλιν 
πεφυχέναι τῶν ἄλλων ποταμῶν᾽ ταῦτά τε δὴ [τὰ λελε- 
γμένα] βουλόμενος εἰδέναι ἱστόρεον καὶ 0 τι αὔρας ἀπο- 

20 πνεούσας μοῦνος ποταμῶν πάντων ov παρέχεται. ἀλλὰ 
Ἑλλήνων μὲν τινὲς ἐπίσημοι βουλόμενοι γενέσθαι σοφέην 
ἔλεξαν περὶ τοῦ ὕδατος τούτου τριφασίας ὅδδούς" τῶν 

τὰς μὲν δύο τῶν 000» οὐδ᾽ ἀξιῶ μνησϑῆναι εἰ μὴ ὅσον 
σημῆναι βουλόμενος μοῦνον" τῶν ἡ ἑτέρη μὲν λέγει τοὺς 
ἐτησίας ἀνέμους εἶναι αἰτίους πληϑύειν τὸν ποταμόν, 
κωλύοντας ἐς ϑάλασσαν ἐκρέειν τὸν Νεῖλον. πολλάκις δὲ 

1. ovx ἀχϑόμενοι .4BC. an xov ἀχϑόμενοιϊ || 2. βουλόμενοί τε 
Reiske || 4. οὐδὲν PH: οὐκ | 11. χώρου PH | 22. παρὰ secl. Krüger ἢ 
24. τὰ λεγόμενα PR: secl. Krüger | 26. πάντων ποταμῶν PH | 29. ovx 
ABC 
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ἐτησίαι μὲν οὔκων ἔπνευσαν, δ δὲ Νεῖλος τὠυτὸ ἐργάζεται. 
πρὸς δέ, εἶ ἐτησίαι αἴτιοι ἦσαν, xo?» καὶ τοὺς ἄλλους 

ποταμούς, ὅσοι τοῖσι ἐτησίῃσι ἀντίοι ῥέουσι, ὁμοίως πά- 
σχειν xal χατὰ τὰ αὐτὰ τῷ Νείλῳ, καὶ μᾶλλον ἔτι το- 
σούτῳ ὅσῳ ἐλάσσονες ἐόντες ἀσϑενέστερα τὰ ῥεύματα 
παρέχονται. εἰσὶ δὲ πολλοὶ μὲν ἐν τῇ Συρίῃ ποταμοὶ 
πολλοὶ δὲ ἐν τῇ “«“ιβύῃ, οἱ οὐδὲν τοιοῦτο πάσχουσι οἷόν 
τι καὶ ὃ Νεῖλος. ἡ δ᾽ ἑτέρη ἀνεπιστημονεστέρη μὲν ἐστὶ 21 
τῆς λελεγμένης, λόγῳ δὲ εἰπεῖν ϑωμασιωτέρη" ἢ λέγει 
ἀπὸ τοῦ ὭὨχεανοῦ δέοντα αὐτὸν ταῦτα μηχανᾶσϑαι, τὸν 
δὲ ᾿Ωχεανὸν γῆν περὶ πᾶσαν δέειν. 7) δὲ τρίτη τῶν 000» 22 
πολλὸν ἐπιεικεστάτη ἐοῦσα μάλιστα ἔψευσται" λέγει γὰρ 
δὴ οὐδ᾽ αὕτη οὐδέν, φαμένη τὸν Νεῖλον ῥέειν ἀπὸ τηκο- 
μένης χιόνος" ὃς ῥέει μὲν ἐκ "fone. διὰ μέσων «Ἵἰϑιό- 

πῶν, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς Αἴγυπτον. κῶς ὧν δῆτα δέοι ἂν ἀπὸ 
χιόνος, ἀπὸ τῶν ϑερμοτάτων ῥέων ἐς τὰ ψυχρότερα τὰ 
πολλά ἔστι; ἀνδρί γε λογίζεσθαι τοιούτων πέρι οἵῳ τε 
ἐόντι, ὡς οὐδὲ olxóg ἀπὸ χιόνος μὲν ῥέειν, τερῶτον μὲν 

καὶ μέγιστον μαρτύριον οἱ ἄνεμοι παρέχονται πνέοντες 
ἀπὸ τῶν χωρέων τουτέων ϑερμοί᾽ δεύτερον δὲ ὅτι ἄνομ- 
βρος ἡ χώρη καὶ ἀχρύσταλλος διατελέει ἐοῦσα, ἐπὶ δὲ 
χιόνι πεσούσῃ πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ὗσαι ἔν τεέντε ἡμέρῃσι; 
ὥστε, εἰ ἐχιόνιζε, vevo ἂν ταῦτα τὰ χωρία" τρίτα δὲ oi 
ἄνϑρωποι ὑπὸ τοῦ καύματος μέλανες ἐόντες. ἰχτῖνοι δὲ 
καὶ χελιδόνες δι’ ἔτεος ἐόντες οὐκ ἀπολείπουσι, γέρανοι 
δὲ φεύγουσαι τὸν χειμῶνα τὸν ἐν τῇ Σχυϑικῇ χώρῃ γινό- 
μενον φοιτῶσι ἐς χειμασίην ἐς τοὺς τόπους τούτους. el 
τοίγυν ἐχιόνιξε χαὶ ὅσον ὧν ταύτην τὴν χώρην δὲ ἧς τε 
δέει καὶ ἐκ τῆς ἄρχεται ῥέων ὄ Νεῖλος, ἣν ἂν τούτων 
οὐδέν, ὡς ἡ ἀνάχκη ἐλέγχει. ὃ δὲ περὶ τοῦ Ὠχεανοῦ λέξας 28 

13. αὕτη St.: αὐτὴ | 16. ῥέων ἐς τὰ ψυχρότερα τὰ πολλά ἐστι; 
ἀνδρί ys St.: τόπων ἐς τὰ ψυχρότερα; τῶν τὰ πολλά ἐστι ἀνδρί γε 
ABC, ῥέων ἐς τὰ ψυχρότατα (sive ἐς τὰ ψυχρότατα ῥέων): τῶν 
τὰ πολλά ἐστι ἀνδρὶ PH | 18. οὐδὲν C | 23. τρίτον s || 25. μένον- 
τες | 29. ἄν τι PH 
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ig ἀφανὲς τὸν μῦϑον àvevelxag ovx ἔχει ἔλεγχον" ov γὰρ 
τινὰ ἔγωγε οἶδα ποταμὸν Ὠχεανὸν ἐόντα, Ὅμηρον δὲ ἢ 
τινὰ τῶν πρότερον γενομένων ποιητέων δοκέω τὸ οὔνομα 
εὑρόντα ἐς ποίησιν ἐσενείκασϑαι. 

94 Εἰ δὲ δεῖ μεμψάμενον γνώμας τὰς προχειμένας αὐτὸν ὅ 
περὶ τῶν ἀφανέων γνώμην ἀποδέξασϑαι, φράσω δι᾽ ὅ τι 
μοι δοκέει πληϑύνεσθϑαι Ó Νεῖλος τοῦ ϑέρδος᾽ τὴν X6L- 
μερινὴν ὥρην ἀπελαυνόμενος Ó ἥλιος ἐχ τῆς ἀρχαίης διε- 

500v ὑπτὸ τῶν χειμώνων ἔρχεται τῆς “Ἵιβύης τὰ ἄνω. 
ὡς μέν γυν ἐν ἐλαχίστῳ δηλῶσαι, σεᾶν δἔρηται" τῆς γὰρ 10 
ἂν ἀγχοτάτω τὸ ἢ χώρης οὗτος ὃ ϑεὸς καὶ κατὰ ἥντινα, 
ταύτην οἰκὸς διψῆν τε ὑδάτων μάλιστα καὶ τὰ ἐγχώρια 

25 δεύματα μαραένεσϑαι τῶν ποταμῶν. ὡς δὲ ἐν πλέονι 
λόγῳ δηλῶσαι, ὧδε ἔχει. διεξιὼν τῆς “ιβύης τὰ ἄνω Ó 
ἥλιος τάδε ποιέει᾽ ἅτε διὰ παντὸς τοῦ χρόνου αἰϑρίου 15 
τὸ ἐόντος τοῦ ἠέρος τοῦ κατὰ ταῦτα τὰ χωρία καὶ ἀλεει- 
γῆς τῆς χώρης ἐούσης καὶ ἀνέμων ψυχρῶν, διεξιὼν ποιέει 
οἷόν περ καὶ τὸ ϑέρος ἔωϑε ποιέειν ἰὼν τὸ μέσον τοῦ 

οὐρανοῦ" ἕλκδι γὰρ ἐπ᾽ ἑωυτὸν τὸ ὕδωρ, ἑλκύσας δὲ ἀπω- 
ϑέει ἐς τὰ ἄνω χωρία, ὑπολαμβάνοντες δὲ οἱ ἄνεμοι καὶ Ὁ 
διασκιδνάντες τήχουσι᾽ καὶ εἰσὶ οἰκότως οἱ ἀπὸ ταύτης 
τῆς χώρης πνέοντες, 0 τὸ νότος καὶ ὃ λέψ, ἀνέμων πολ- 
λὸν τῶν πάντων ὑετιώτατοι. δοχέδε δέ μοι οὐδὲ πᾶν τὸ 
ὕδωρ τὸ ἐπέτειον ἑκάστοτε ἀποπέμπεσϑαι τοῦ Νείλου ὃ 
ἥλιος, ἀλλὰ καὶ ὑπολείσεεσϑαι περὶ ἑωυτόν. πρηῦΐνομέ- 25 
vov δὲ τοῦ χειμῶνος ἀπέρχεταε ὅ ἥλιος ἐς μέσον τὸν 
οὐρανὸν ὀπίσω, καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ἤδη ὁμοίως ἀττὸ πάντων 
ἕλκει τῶν ποταμῶν. τέως δὲ oi μὲν ὀμβρίου ὕδατος συμ- 
μισγομένου πολλοῦ αὐτοῖσι, ἅτε ὑομένης ve τῆς χώρης 

- καὶ κεχαραδρωμένης, δέουσι μεγάλοι" τοῦ δὲ ϑέρεος τῶν 80 
τε ὄμβρων ἐπιλειπόντων αὑτοὺς καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἕλ- 

1. πληϑύνεσϑαι ds GDindorf: πληϑύεαϑαι || 9. ἐς τα ἄνω PH | 
11. τε ἢ St.: ἢ 480, γε 7 8. yég PH, γε s || 1e. ἐόντος om. ABC | 
18. ἐώϑεε PR | 23. ὑετιώτατοι 443, Buttmann: ὑετώτατοι ἢ 28. TOU 
óufolov PR| 30. δὲ om. 4BC 
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χόμενοι ἀσθενέες εἰσί. ὃ δὲ Νεῖλος ἐὼν ἄνομβρος, ἑλκό- 
μενος δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου μοῦνος ποταμῶν τοῦτον τὸν χρό- 
γον, οἰχότως αὐτὸς ἑωυτοῦ δέδιε πολλῷ ὑποδεέστερος ἢ 
τοῦ ϑέρεος" τότε μὲν γὰρ μετὰ πάντων τῶν ὑδάτων ἴσον 
ἕλκδται, τὸν δὲ χειμῶνα μοῦνος πιέζεται. οὕτω τὸν ἥλιον 
γενόμεχα τούτων αἴτιον εἶναι. αἴτιος δὲ ὃ αὑτὸς οὗτος 26 
χατὰ γνώμην τὴν ἐμὴν καὶ τὸν ἠέρα ξηρὸν τὸν ταύτῃ εἶναι, 
διαχαίων τὴν διέξοδον ἑωυτοῦ" οὕτω τῆς «“Ιιβύης τὰ ἄνω 
ϑέρος αἰεὶ κατέχει. el δὲ ἡ στάσις ἤλλαχτο τῶν ὡρέων, 
χαὶ τοῦ οὐρανοῦ τῇ μὲν νῦν ὃ βορέης τε καὶ ὃ χειμὼν 
ἑστᾶσι, ταύτῃ μὲν τοῦ νότου ἦν ἡ στάσις καὶ τῆς μεσαμ- 
βρέης, τῇ δὲ ὃ νότος νῦν ἕστηχε, ταύτῃ δὲ ὃ βορέης, εἰ 
ταῦτα οὕτω εἶχε, ὃ ἥλιος ἂν ἀπελαυνόμενος ix μέσου τοῦ 
οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ βορέω ἤιε ἂν τὰ ἄνω 
τῆς Εὐρώπης κατά περ νῦν τῆς “ΠΙιβύης ἔρχεται, διεξιόντα 
δ᾽ àv μιν διὰ πάσης Εὐρώπης ἔλπομαι ποιέειν ἂν τὸν 

» 

Ἴστρον vd περ νῦν ἐργάζεται τὸν Νεῖλον. τῆς αὔρης δὲ 27 
πέρι, ὅτε οὐκ ἀποτενέει, τήνδε ἔχω γνώμην, ὡς κάρτα ἀπὸ 
ϑερμέων χωρέων οὐκ οἶκός ἐστι οὐδὲν ἀποπνέειν, ab 
δὲ ἀπὸ ψυχροῦ τινος φιλέει πνέειν. 

Ταῦτα μέν νυν ἔστω ὡς ἔστι τε καὶ ὡς ἀρχὴν ἐγένετο" 28 
τοῦ δὲ Νείλου τὰς πηγὰς οὔτε «Αἰγυπτέων οὔτε “ιβύων 
οὔτε Ἑλλήνων τῶν ἐμοὶ ἀπικομένων ἐς λόγους οὐδεὶς ὑπέ- 
σχετο εἰδέναι, εἰ μὴ ἐν Αἰγύπτῳ ἐν Σάι πόλι ὃ γραμμα- 
τιστὴς τῶν ἱρῶν χρημάτων τῆς 41ϑηναίης. οὗτος δ᾽ ἔμοιγε 
παίζειν ἐδόκεε φάμενος εἰδέναι ἀτρεχέως" ἔλεγε δὲ ὧδε, 
εἶναι δύο ὄρεα ἐς δξὺ τὰς κορυφὰς ἀπηγμένα, μεταξὺ 
Συήνης τὸ πόλιος κείμενα τῆς Θηβαΐδος καὶ Ἐλεφαντίνης, 
οὐνόματα δὲ εἶναι τοῖσι ὄρεσι τῷ μὲν Κρῶφι τῷ δὲ ἹΜώφι" 
τὰς ὧν δὴ πηγὰς τοῦ Νείλου ἐούσας ἀβύσσους ἐκ τοῦ 
μέσου τῶν ὀρέων τούτων ῥέειν, καὶ τὸ μὲν ὕμισυ τοῦ 
ὕδατος im' Αἀϊγύπτου ῥέειν καὶ πρὸς βορέην ἄνεμον, τὸ 
δ᾽ ἕτερον ἥμισυ ἐπ᾿ ΑἸἰϑιοπίης ve καὶ νότου. ὡς δὲ ἄβυσ- 

8. ἑωυτοῦ St.: αὐτῷ (om. R). αὐτοῦ HStephanus [| 21. ἀπηγμένα 
Bekker: ἀπηγημένα BH, ἀπιγμένα reliqui 
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σοι εἰσὶ αἱ πηγαί, ἐς διάπειραν ἔφη τούτου ἹῬαμμήτιχον 
Αἰγύπτου βασιλέα ἀπικέσθαι" πολλέων γὰρ αὐτὸν χιλιά- 
do» ὀργυιέων πλεξάμενον κάλον κατεῖναι ταύτῃ καὶ οὐχ 
ἐξικέσϑαι ἐς βυσσόν. οὕτω μὲν δὴ ó γραμματιστής, εἰ 
ἄρα ταῦτα γινόμενα ἔλεγε, ἀπέφαινε, ὡς ἐμὲ κατανοέειν, 
δένας τινὰς ταύτῃ ἐοῦσας ἰσχυρὰς καὶ παλιρροίην, οἷα δὲ 

ἐμβάλλοντος τοῦ ὕδατος τοῖσι ὄρεσι, μὴ δύνασϑαι κατιε- 
μένην κατατιειρητηρίην ἐς βυσσὸν ἰέναι. ἄλλου δὲ οὐδενὸς 

29 οὐδὲν ἐδυνάμην πυϑέσθαι. ἀλλὰ τοσόνδε μὲν ἄλλο ἐπὶ 
μακρότατον ἐπυϑόμην , μέχρι uiv ̓ Ελεφαντίνης πόλεος 10 
αὐτόπτης ἐλθών, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἀκοῇ ἤδη ἱστορέων». 
ἀπὸ Ἐλεφαντίνης πόλιος ἄνω ἰόντι ἄναντες ἐστὶ χωρίον" 

ταύτῃ ὧν δεῖ τὸ πλοῖον ,διαδήσαντας ἀμφοτέρωϑεν κατά 
περ βοῦν πορεύεσθαι᾽ ἣν δὲ ἀπορραγῇ τὸ πλοῖον, οἴχε- 
ται φερόμενον ὑπὸ ἰσχύος τοῦ δόου. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο 15 
ἐστὶ ἐπ᾽ ἡμέρας τέσσερας πλόος, σκολιὸς δὲ ταύτῃ κατά 
περ 0 Μαίανδρος ἐστὶ ὃ Νεῖλος" σχοῖνοι δὲ δυώδεκα εἰσὶ 
οὗτοι τοὺς δεῖ τούτῳ τῷ τρόπῳ διεχπελῶσαι. καὶ ἔπειτα 
ἀπίέξεαι ἐς πεδίον λεῖον, ἐν τῷ νῆσον περιρρέει ὃ Νεῖλος" 
Ταχομψὼ οὔνομα αὑτῇ ἐστι. οἰκέουσι δὲ τὰ ἀπὸ Ἐλε- Ὃ 
φαντίνης ἄνω Αἰθίοπες ἤδη καὶ τῆς νήσου τὸ ἥμισυ, τὸ 
δὲ ἥμισυ «Αἰγύπτιοι. ἔχεται δὲ τῆς νήσου λίμνη μεγάλη, 
τὴν πέριξ νομάδες Αὐἰϑίοπες νέμονται" τὴν διεχπλώσας 
ἐς τοῦ Νείλου τὸ ῥέεϑρον ἥξεις, τὸ ἐς τὴν λέμνην ταύ- 
την ἐχδιδοῖ. καὶ ἔπειτα ἀποβὰς παρὰ τὸν ποταμὸν ὅδοι- 25 
πορίην ποιήσεαι ἡμερέων τεσσεράκοντα᾽ σχόπελοί τε γὰρ 
ἐν τῷ Νείλῳ ὁξέες ἀνέχουσι καὶ χοιράδες πολλαί εἶσι, 
δι ὧν ovx οἷά ve ἐστὶ πλέειν. διεξελϑὼν δὲ ἐν τῇσι 
τεσσεράκοντα ἡμέρῃσι τοῦτο τὸ χωρίον, αὖτις ἐς ἕτερον 
πλοῖον ἐσβὰς δυώδεκα ἡμέρας σπλεύσεαι, καὶ ἔπειτα ἥξεις 80 

ἐς πόλεν μεγάλην τῇ οὔνομα ἐστὶ Περόη᾽ λέγεται δὲ αὕτη 
j πόλις εἶναι μητρόπολις τῶν ἄλλων “ϊἰϑιόπων. οἱ δ᾽ 
ἐν ταύτῃ día ϑεῶν xal Διόνυσον μούνους σέβονται, τού- 

Qa 
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τους τε μεγάλως τιμῶσι, καί σφι μαντήιον Διὸς κατέ- 
στηκε᾽ στρατεύονται δὲ ἐπεάν σφεας ὃ ϑεὸς οὗτος κελεύῃ 
διὰ ϑεσπισμάτων, καὶ τῇ ἂν κελεύῃ, ἐχεῖσε. ἀπὸ δὲ ταύ- 
της τῆς πόλιος πλέων ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἄλλῳ. ἥξεις ἐς τοὺς 

αὐτομόλους ἐν ὅσῳ περ ἐξ Ἐλεφαντίνης ηλϑες ἐς τὴν 

μητρόπτολιν τὴν «ϊϑιόπων. τοῖσι δὲ αὐτομόλοισι τού- 
τοισε οὔνομα ἐστὶ aud, δίναται δὲ τοῦτο τὸ ἔπος κατὰ 
τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν οἱ ἐξ ἀριστερῆς χειρὸς παριστά- 
μένοι βασιλέι. ἀπέστησαν δὲ αὗται τέσσερες καὶ εἴχοσι 
μυριάδες «Αἰγυπτίων τῶν μαχίμων ἐς τοὺς Αϊϑίοπας τού- 
τους δι᾿ αἰτίην τοιήνδε. ἐπὶ Ψαμμητίχου βασιλέος φυ- 
λακαὶ κατέστησαν ἔν τε Ἐλεφαντίνῃ πόλι πρὸς «Αἰϑιόπων 
καὶ ἐν 4ag»not τῇσι Πηλουσίῃσι ἄλλη πρὸς “Ἀραβίων τε 
xal ᾿Τσσυρίων, καὶ ἐν ἹΜαρέῃ πρὸς “ιβύης ἄλλη. ἔτι δὲ 
ἐπ ἐμεῦ καὶ Περσέων κατὰ ταὐτὰ αἱ φυλακαὶ ἔχουσι ὡς 
καὶ ἐπὶ Ψαμμητίχου ἦσαν᾽ καὶ γὰρ ἐν Ἐλεφαντίένῃ Πέρ- 
σαι φρουρέουσι καὶ ἐν 4agryot. τοὺς ὦν δὴ “Τἰγυπτίους 
τρία ἔτεα φρουρήσαντας ἀπέλυε οὐδεὶς τῆς φρουρῆς" 
oi δὲ βουλευσάμενοι καὶ κοινῷ λόγῳ χρησάμενοι πάντες 
ἀπὸ τοῦ ἹῬαμμητίχου ἀποστάντες ἤισαν ἐς «Αἰϑιοπίην. 
Ψαμμήτιχος δὲ πυϑόμενος ἐδίωχε" ὡς δὲ κατέλαβε, ἐδέετο 
πολλὰ λέγων καί σφεας ϑεοὺς πατρωίους ἀπολιπεῖν οὐκ 
ἔα καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας. τῶν δὲ τινὰ λέγεται δέξαντα 
τὸ αἰδοῖον εἰπεῖν, ἔνϑα ἂν τοῦτο , ἔσεσϑαιε αὑτοῖσι ἐν- 
ϑαῦτα καὶ τέκνα καὶ γυναῖχας. οὗτοι ἐπείτε ἐς “ἰϑιο- 
ng» ἀτείκοντο, διδοῦσι σφέας αὐτοὺς τῷ «“1ἰϑιόπων βα- 
σιλέι, ὃ δὲ σφέας τῷδε ἀντιδωρέεται" ἧσάν οἱ διάφοροι 
τινὲς γεγονότες τῶν «Αἰϑιόπων᾽" τούτους ἐκέλευε ἐξελόντας 

τὴν ἐκείνων yi» οἰκέειν. τούτων δὲ ἐσοικισϑέντων ἐς 
τοὺς ἰϑίοπας ἡμερώτεροι γεγόνασι «Αἰϑίοπες, ἤϑεα μα- 
ϑόντες Αἰγύπτια. 

ἹΜέχρι μέν vvv τεσσέρων μηνῶν πλόου xal ὅδοῦ yt- 

6. τὴν 4B: τῶν | "7. ἀσχάμ ABC, Ἀσμάχην Stephan. Byz. v. 
Αὐτόμολοι || 12. κατέστασαν R | 13. ἄλλη Bekker: ἄλλη δὲ || τε om. 
ABC | 14. μαρέη R: μαραίηι | 23. τὸν δὲ PR || 26. αὐτοὺς P: ἑωντοὺς 

31 



124 ἨΡΟΔΟΤΟΥ B 

γώσχεται ὃ Νεῖλος πάρεξ τοῦ ἐν ΑἸϊγύπτῳ ῥεύματος" 
τοσοῦτοι γὰρ συμβαλλομένῳ μῆνες εὑρίσχονται ἀναισιμού- 
μενοι ἐξ Ἐλεφαντένης πορευομένῳ ἐς τοὺς αὐτομόλους 

τούτους. ῥέει δὲ ἀπὸ ἑσπέρης τὸ καὶ ἡλίου δυσμέων. τὸ 
δὲ ἀπὸ τοῦδε οὐδεὶς ἔχεε σαφέως φράσαι" ἔρημος γὰρ 5 

32 ἐστὲ f) χώρη αὕτη ὑπὸ καύματος. ἀλλὰ τάδε μὲν ἤκουσα 
ἀνδρῶν Κυρηναίων φαμένων ἐλϑεῖν ve ini τὸ Ἄμμωνος 
χρηστήριον καὶ ἀπικέσϑαι ἐς λόγους Ἐτεάρχῳ τῷ “μμω- 
viov βασιλέι, καί κως ἐκ λόγων ἄλλων ἀπικέσϑαι ἐς λέσχην 
περὶ τοῦ Νείλου, ὡς οὐδεὶς αὐτοῦ οἶδε τὰς πηγάς, καὶ 
τὸν Exéegyov φάναι ἐλθεῖν κοτε map αὐτὸν Νασαμῶνας 
ἄνδρας. τὸ δὲ ἔϑνος τοῦτο ἐστὶ μὲν "tiffvxóv, , Ῥέμεται 

δὲ τὴν Σύρτιν ve xol τὴν πρὸς ἠῶ χώρην τῆς Σύρτιος 
οὐκ ἐπὶ πολλόν. ἀπικομένους δὲ τοὺς Νασαμῶνας καὶ 

εἰρωτωμένους εἴ τι ἔχουσι πλέον λέγειν περὶ τῶν ἐρήμων 
τῆς «dione, φάναι παρὰ σφίσι γενέσϑαι ἀνδρῶν δυνα-. 
στέων παῖδας ὑβριστάς, τοὺς ἄλλα τε μηχανᾶσϑαι av- 
δρωθέντας περισσὰ καὶ δὴ καὶ ἀπτοκληρῶσαι πέντε ἑἕωυ- 
τῶν ὀψομένους τὰ ἔρημα τῆς “ιβύης, καὶ εἴ τι πλέον 
ἴδοιεν τῶν τὰ μαχρότατα ἰδομένων.( τῆς γὰρ “ιβύης τὰ 
μὲν χατὰ τὴν βορηέην ϑάλασσαν ἀπ «ἀϊγύπτου ἀρξάμενοι 
μέχρι Σολόεντος ἄκρης, Y) τελευτᾷ τῆς "tfi, παρήκουσι 
παρὰ πᾶσαν “ίβυες καὶ “Ζιβύων ἔϑνεα πολλά, τπτλὴν ὅσον 
Ἕλληνες καὶ Φοίνικες ἔχουσι" τὰ δὲ ὑπὲρ ϑαλάσσης v6 
καὶ τῶν ἐπὶ ϑάλασσαν κατηχόντων ἀνϑρώπων, τὰ κατύ- 
περϑὲε ϑηριώδης ἐστὶ ἡ tion: τὰ δὲ κατύπερϑε τῆς ϑη- 
ρεῴδεος ψάμμος ve ἐστὶ καὶ ἄνυδρος δεινῶς καὶ ἔρημος 

πάντων. ἐπεὶ ὦν τοὺς γεηγνίας ἀποπεμπομένους ὑπὸ τῶν 

ἡλίκων, ̓ ὕδασί τε καὶ σιτίοισι εὖ ἐξηρτυμένους, ἰέναι τὰ 
πρῶτα μὲν διὰ τῆς οἰχεομένης, ταύτην δὲ διδξελϑόντας 
ἐς τὴν ϑηριώδεα ἀπικέσθαι, ἐκ δὲ ταύτης τὴν ἔρημον 
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διεξιέναι, τὴν ὁδὸν ποιευμένους πρὸς ζέφυρον ἄνεμον, 
διεξελθόντας δὲ χῶρον πολλὸν ψαμμώδεα καὶ ἐν πολλῇσι 
ἡμέρῃσι ἰδεῖν δή κοτε δένδρεα i» πδίῳ πτεφυχότα, καί 
σφεας προσελϑόντας ἅπτεσθαι τοῦ ἐπεόντος imi τῶν 
δενδρέων καρστοῦ, ἁπτομένοισι δέ σφι ἐπελϑεῖν ἄνδρας - 
μικρούς, μετρίων ἐλάσσονας ἀνδρῶν, λαβόντας δὲ ἄγειν 

σφέας" φωνῆς δὲ οὔτε τι τῆς ἐχδίνων τοὺς Νασαμῶνας 

10 

15 

γινώσκειν οὔτε τοὺς ἄγοντας τῶν Νασαμώνων᾽ ἄγειν ce 
δὴ αὐτοὺς δι᾽ ἑλέων μεγίστων, καὶ διεξελϑόντας ταῦτα 
ἀπικέσϑαι ἐς πόλεν ἐν τῇ πάντας εἶναι τοῖσι ἄγουσι τὸ 
μέγαϑος ἴσους, χρῶμα δὲ μέλανας. παρὰ δὲ τὴν πόλιν 
δέειν ποταμὸν μέγαν, ῥέειν δὲ ἀπὸ ἑσπέρης αὑτὸν πρὸς 
ἥλιον ἀνατέλλοντα, φαίνεσθαι δὲ ἐν αὐτῷ κροχοδείλους. 
ὃ μὲν δὴ τοῦ Φμμωνίου Ἐτεάρχου λόγος ἐς τοῦτό μοι 38 
δεδηλώσθϑω, πλὴν 0st ἀπονοστῆσαέ τε ἔφασχε τοὺς Νασα- 
μῶνας, ὡς οἱ Κυρηναῖοι ἔλεγον, καὶ ἐς τοὺς οὗτοι ἀπί- 
χογτο ἀνθρώπους, γόητας εἶναι ἅπαντας. τὸν δὲ δὴ ττο- 
ταμὸν τοῦτον τὸν παραρρέοντα xol EvéaQyoc συνεβάλλετο 
εἶναι Νεῖλον, καὶ δὴ καὶ ὃ λόγος οὕτω αἱρέει. ῥέει γὰρ 
ἐκ Limo ὁ Νεῖλος καὶ μέσην τάμνων ium», καὶ ὡς 
ἐγὼ συμβάλλομαι τοῖσι ἐμφανέσι τὰ μὴ γενωσχόμενα 
τεχμαιρόμενος, τῷ Ἴστρῳ ἐκ τῶν ἴσων μέτρων ὁρμᾶται. 
Ἴστρος τε γὰρ ποταμὸς ἀρξάμενος ix Κελτῶν καὶ Πυρή- 
γης πόλιος δέει μέσην σχέζων τὴν Εὐρώπην" οἱ δὲ Κελ- 
τοὶ εἰσὶ ἔξω Ἡρακλέων στηλέων, ὁμουρέουσι δὲ Κυνησέοισι, 
oi ἔσχατοι πρὸς δυσμέων οἰκέουσι τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ κα- 
τοικημένων᾽ τελευτᾷ δὲ 0 Ἴσερος ἐς θάλασσαν δέων τὴν 
τοῦ Εὐξείνου στόντου διὰ τεάσης Εὐρώπης, τῇ ιστρέην οἱ 
Μιλησίων οἰκέουσι ἄποικοι. 0 μὲν δὴ Ἴστρος, óéet γὰρ 94 
δι᾽ οἰκεομένης, πρὸς πολλῶν γινώσκδται, περὶ δὲ τῶν τοῦ 
Νείλου πηγέων οὐδεὶς ἔχει λέγειν" ἀοίκητός ve γὰρ καὶ 
ἔρημος ἐστὶ ἡ “ιβύη δι᾿ ἧς δέει. περὶ δὲ τοῦ δεύματος 
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αὐτοῦ, im^ ὅσον μαχρότατον ἱστορεῦντα ἦν ἐξικέσϑαι, 
εἴρηται" ἐχδιδοῖ δὲ ἐς ““ἴγυπτον. ἢ δὲ “ἴγυπτος τῆς 
ὀρεινῆς Κιλικίης μάλιστά κῃ ἀντίη κέεται" ἐνθεῦτεν δὲ 
ἐς Σινώπην τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ πέντε ἡμερέων 
ἰϑέα 000g εὐζώνῳ ἀνδρέ" ἡ δὲ Σινώπη τῷ Ἴστρῳ ἐχδιδόντι 5 
ἐς ϑάλασσαν ἀντίον κέεται. οὕτω τὸν Νεῖλον δοκέω διὰ 
πάσης τῆς “Πβύης διεξιόντα ἐξισοῦσϑαι τῷ Ἴστρῳ. 

95 Νείλου μέν νυν πέρε τοσαῦτα εἰρήσθω" ἔρχομαε δὲ 
περὶ «Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον, ὅτι πλεῖστα ϑω- 
μάσια ἔχει [ἢ ἡ ἄλλη πᾶσα χώρη] καὶ ἔργα λόγου μέζω 10 
7Ζεαρέχεται πρὸς πᾶσαν χώρην" τούτων εἵνεκα πλέω περὶ 
αὐτῆς εἰρήσεται. 

Αἰγύπτιοε Gua τῷ οὐρανῷ τῷ κατὰ σφέας ἐόντι ἕτε-- 
ροίῳ καὶ τῷ ποταμῷ φύσιν ἀλλοίην τεαρεχομένῳ ἢ oi 
ἄλλοι ποταμοί, τὰ πολλὰ πάντα ἔμπαλιν τοῖσι ἄλλοιαε 15 
ἀνθρώποισι ἐστήσαντο ἤϑεά τε καὶ νόμους" ἐν voici αἱ 
μὲν γυναῖχες ἀγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι, οἱ δὲ ἄνδρες 
κατ᾽ οἴχους ἐόντες ὑφαίνουσι" ὑφαένουσι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι 
ἄνω τὴν κρόχην ὠϑέοντες, «Αἰγύπτιοι δὲ κάτω. τὰ ἄχϑεα 
οἱ μὲν ἄνδρες ἐπὶ τῶν κεφαλέων φορέουσι, αἱ δὲ γυναῖ- 20 
χες ἐπὶ τῶν ὦμων. οὐρέουσε αἱ μὲν γυναῖκες ὀρϑαί, οἱ 
δὲ ἄνδρες κατήμενοι. εὑμαρείῃ χρέωνται ἐν τοῖσε οἴχοισι, 
ἐσθίουσι δὲ ἔξω ἐν τῇσι ὁδοῖσι, ἐπεελέγοντες ὡς τὰ μὲν 
αἰσχρὰ ἀναγκαῖα δὲ ἐν ἀποχρύφῳ ἐσεὶ ποιέξιν χρεόν, τὰ 
δὲ μὴ αἰσχρὰ ἀναφανδόν. ἱρᾶται γυνὴ μὲν οὐδεμία οὔτε 35 
ἔρσενος ϑεοῦ οὔτε ϑηλέης, ἄνδρες δὲ πάντων ve xal πα- 
σέων. τρέφειν τοὺς τοκέας τοῖσι μὲν τεαισὶ οὐδεμέα ἀνάγκη 
μὴ βουλομένοισι, τῇσι δὲ ϑυγατράσε πᾶσα ἀνάγκη καὶ 

36 μὴ βουλομένῃσι. οἱ ἱρέες τῶν Jeu» τῇ μὲν ἄλλῃ xo- 
μέουσι, ἐν Αἰγύπτῳ δὲ ξυρῶνται. τοῖσι ἄλλοισι ἂν- 80 
ϑρώποισι νόμος ἅμα κήδεϊ κεχάρϑαι τὰς κεφαλὰς τοὺς 
μάλιστα ἱκνέεται, «Αἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ τοὺς ϑανάτους ἀνιεῖσι 
τὰς τρίχας αὔξεσϑαι τάς ve ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ γενείῳ, 
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τέως ἐξυρημένοι. τοῖσι μὲν ἄλλοισι ἀνθρώποισι χωρὶς 
ϑηρίων ἡ δίαιτα ἀποχέκριται, Αἀϊγυπτίοισε δὲ ὁμοῦ ϑη- 
ρέοισι ἡ δίαιτα ἐστί. ἀπὸ πυρῶν xal κριϑέων ὥλλοι 
ζώουσι, «Αἰγυπτίων δὲ τῷ ποιευμένῳ ἀπὸ τούτων τὴν 
ζόην ὄνειδος μέγιστον ἐστί, ἀλλὰ ἀπὸ δλυρέων ποιεῦνται 
σιτία, τὰς ζειὰς μετεξέτεροι χαλέουσι. φυρῶσι τὸ μὲν 

σταῖς τοῖσι 7τοσί, τὸν δὲ πηλὸν τῇσι χερσί, καὶ τὴν κότερον 
ἀναιρέονται. τὰ αἰδοῖα ὥλλοι μὲν ἐῶσι ὡς ἐγένοντο, πλὴν 
ὅσοι ἀπὸ τούτων ἔμαϑον, Αἰγύπτιοι δὲ περιτάμνονται. 
εἵματα τῶν μὲν ἀνδρῶν ἕκαστος ἔχει δύο, τῶν δὲ γυναι- 
κῶν ἕν éxaOTQ. τῶν ἱστίων τοὺς xoíxovc καὶ τοὺς κάλους 

oi: μὲν ἄλλοι ἔξωϑεν προσδέουσι, Αἰγύπτιοι δὲ ἔσωϑεν. 
γράμματα γράφουσι καὶ λογίζονται ψήφοισι Ἕλληνες μὲν 
ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιὰ φέροντες τὴν χεῖρα, 

15 “Ἵϊγύπτιοι δὲ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ ἀριστερά" καὶ που- 
δῖντες ταῦτα αὑτοὶ μὲν φασὶ ἐπὶ δεξιὰ ποιέειν, Ἕλληνας 

δὲ ἐπ᾽ ἀριστερά. διφασίοισι δὲ γράμμασι χρέωνται, xal 
τὰ μὲν αὐτῶν ἱρὰ τὰ δὲ δημοτικὰ καλέεται. 

Θεοσεβέες δὲ περισσῶς ἐόντες μάλιστα πάντων ἃν- 
20 ϑρώπων νόμοισι τοιοῖσιδε χρέωνται. ἔκ χαλκέων ποτη- 

ρέων πίνουσι, διασμῶντες ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην, οὐκ ὃ μὲν 
ὃ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πάντες. εἵματα δὲ λίνεα φορέουσι αἰεὶ 
γεόπλυτα, ἐπιτηδεύοντες τοῦτο μάλιστα, τά τε αἰδοῖα 7τε- 
ρετάμνονται καϑαρειότητος εἵνεκεν, προτιμῶντες καϑαροὶ 
εἶναι ἢ εὐπρεπέστεροι. οἱ δὲ ἱρέες ξυρῶνται πᾶν τὸ 
σῶμα διὰ τρίτης ἡμέρης, ἵνα μήτε φϑεὶρ μήτε ἄλλο 
μυσαρὸν μηδὲν ἐγγίνηταί σφι ϑεραπεύουσι τοὺς ϑεούς. 
ἐσθῆτα δὲ φορέουσε οἱ ἱρέες λινέην μούνην καὶ ὑποδή- 
ματα βύβλινα᾽ ἄλλην δέ σφι ἐσθῆτα ovx ἔξεστε λαβεῖν 
οὐδὲ ὑποδήματα ἄλλα. λοῦνται δὲ δὲς τῆς ἡμέρης éxd- 
στης ψυχρῷ καὶ δὶς ἑκάστης νυκτός, ἄλλας τε ϑρησχηέας 
ἐπιτελέουσι μυρέας ὡς εἰπεῖν λόγῳ. πάσχουσι δὲ καὶ 
ἀγαθὰ οὐκ ὀλίγα" οὔτε τι γὰρ τῶν οἰκηίων τρίβουσι οὔτε 

2. ἡ addidit Scháfer | 7. x«i τὴν κόπρον ἀναιρέονται om. PR | 
24. χαϑάριοι Bredow || 30. δίς τε t 
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δαπανῶνται, ἀλλὰ καὶ σιτέα σφι ἐστὶ ἱρὰ πεσσόμενα, καὶ 
χρεῶν βοέων καὶ χηνέων πλῆϑός τι ἑκάστῳ γένεται πολλὸν 
ἡμέρης ἑκάστης, δίδοται δέ σφι xal οἶνος ἀμπέλιενος" 
ἰχϑύων δὲ ov σφι ἔξεστι πάσασϑαι. κυάμους δὲ οὔτε τι 
μάλα σπείρουσι «“ἰγύπτιοι ἔν τῇ χώρῃ, τοὺς τὰ yuvoué- 5 
γους οὔτε τρώγουσι οὔτε ἕψοντες πατέονται, οἱ δὲ δὴ 
ἱρέες οὐδὲ ὁρέοντες ἀνέχονται, »ομίζοντες oU καϑαρὸν 

εἶναί μὲν ὄσπριον. ἱρᾶται δὲ οὐχ εἷς ἑκάστου τῶν ϑεῶν 

ἀλλὰ πολλοί, τῶν εἷς ἐστι ἀρχιερεύς ἐπεὰν δέ τις ἀπο- 

ϑάνῃ, τούτου ὁ παῖς ἀντικατέσταται. 10 

98 Τοὺς δὲ βοῦς τοὺς ἔρσενας τοῦ Ἐπάφου εἶναι voui- 
ζουσι, καὶ τούτου εἵνεκα δοκιμάζουσι αὐτοὺς ὧδε" τρίχα 
ἣν καὶ μέαν ἴδηται ἐπεοῦσαν μέλαιναν, οὐ καϑαρὸν εἶναι 
γομέζει. δίξζηται δὲ ταῦτα ἐπὶ τούτῳ τεταγμένος τῶν 
τις ἱρέων xol ὀρϑοῦ ἑστεῶτος τοῦ κτήνεος καὶ ὑπτίου, 15 

καὶ τὴν γλῶσσαν ἐξειρύσας, εἶ καϑαρὴ τῶν προκειμένων 
σημηίων, τὰ ἐγὼ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἐρέω" κατορᾷ δὲ καὶ τὰς 
τρίχας τῆς οὐρῆς el κατὰ φύσιν ἔχει πεφυκυίας. ἣν δὲ 
τούτων πάντων ῃ καϑαρός, σημαίνεται βύβλῳ περὶ τὰ 
χέρεα εἱλίσσων καὶ ἔπειτα γῆν σημαντρέδα ἐπιπλάσας 90 
ἐπιβάλλει τὸν δακτύλιον, καὶ οὕτω ἀπάγουσι. ἀσήμαντον 

89 δὲ ϑύσαντι ϑάνατος ἡ ζημέη ἐπικέδται. δοκιμάζεται μέν 
yvy τὸ χτῆνος τρόπῳ τοιῷδε, ϑυσίη δέ σφι ἥδε κατέστηκε" 
ἀγαγόντες τὸ σεσημασμένον κτῆνος πρὸς τὸν βωμὸν ὅχου 
ἂν ϑύωσι, τοῦρ ἀνακαίουσι, ἔπειτα δὲ ἐπ᾽ αὑτοῦ οἶνον 35 
κατὰ τοῦ ἱρηίον ἐπεισπεέίσαντες καὶ ἐπικαλέσαντες τὸν 

ϑεὸν σφάζουσι, σφάξαντες δὲ ἀποτάμνουσι τὴν κεφαλήν. 
σώμα μὲν δὴ τοῦ κτήνεος δείρουσι, κεφαλῇ δὲ κϑένῃ πολλὰ 
καταρησάμενοι φέρουσι, τοῖσι μὲν ἂν ἢ ἀγορὴ καὶ λλη- 
νές σφι ἔωσι ἐπιεδήμιοι i ἔμποροι, οἱ δὲ φέροντες ἐς τὴν 80 
ἀγοφὴν Qm ὧν ἔδοντο, τοῖσι δὲ ἂν μὴ παρέωσι Ἕλληνες, 

ἐχβάλλουσι ἐς τὸν ποταμόν" καταρῶνται δὲ ταδε 

5. γινομένους St: γενομένους ἢ 8. μὲν εἶναι s ἢ 10. ó om. ἢ]; 
25. ϑύσωσι PR | πῦρ ἀνακαίουσι Bekker: πυρὴν καίουσι | 28. δὴ 
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λέγοντες τῇσι κεφαλῇσι, εἴ τι μέλλοι ἢ σφίσι τοῖσι ϑύουσι 
ἢ «Αἰγύπτῳ τῇ συναπάσῃ xaxóv γενέσθαι, ἐς κεφαλὴν 
ταύτην τραπέσϑαι. κατὰ μέν νυν τὰς κεφαλὰς τῶν ϑυο- 
μένων κτηνέων καὶ τὴν ἐπίσπεισιν τοῦ οἴνου πάντες 4411- 

δ γύπτιοι νόμοισι τοῖσι αὐτοῖσι χρέωνται ὁμοίως ἐς πάντα 
τὰ ἱρά, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ νόμου οὐδὲ ἄλλου οὐδενὸς 
ἐμψύχου κεφαλῆς γεύσεται “Ἵϊγυπτίων οὐδείς. ἡ δὲ δὴ 40 
ἐξαίρεσις τῶν ἱρῶν καὶ 3 καῦσις ἄλλη περὶ ἄλλο ἱρόν 
σφι κατέστηχε" τὴν δ᾽ ὧν μεγίστην τὸ δαίμονα 1 ἥγηνται 

10 εἶναε καὶ μεγίστην οἱ δρτὴν ἀνάγουσι, ταύτην ἔρχομαι 
ἐρέων... . ἐπεὰν ἀποδείρωσι τὸν βοῦν, κατευξάμενοι κοι-- 
λέην μὲν κείνην πᾶσαν ἐξ ὧν εἷλον, σπλάγχνα δὲ αὐτοῦ 
λείπουσι ἐν τῷ σώματι καὶ τὴν πιμελήν, σκέλεα δὲ ἀπο- 
τάμγουσι καὶ τὴν ὀσφὺν ἄχρην καὶ τοὺς ὦμους τε καὶ τὸν 

15 τράχηλον. ταῦτα δὲ ποιήσαντες τὸ ἄλλο σῶμα τοῦ βοὸς 
πιμπλᾶσι ἄρτων καϑαρῶν καὶ μέλιτος καὶ ἀσταφίδος καὶ 
σύχων καὶ λιβανωτοῦ καὶ σμύρνης καὶ τῶν ἄλλων ϑυω- 
μάτων, πλήσαντες δὲ τούτων καταγίζουσι, ἔλαιον ἄφϑονον 
καταχέοντες" προνηστεύσαντες δὲ ϑύουσι, καιομένων δὲ 

20 τῶν ἱρῶν τύπτονται πάντες, ἐπεὰν δὲ ἀποτύψωνται, δαῖτα 
προτίϑενται τὰ ἐλίποντο τῶν ἱρῶν. τοὺς μέν νυν κα- 41 
ϑαροὺς βοῦς τοὺς ἔρσενας καὶ τοὺς μόσχους oi πάντες 

«Αἰγύπτιοι ϑύουσι, τὰς δὲ ϑηλέας οὔ σφι ἔξεστι ϑύειν, 
ἀλλὰ ἱραί εἶσι τῆς Ἴσιος" τὸ γὰρ τῆς Ἴσιος ἄγαλμα ἐὸν 

25 γυναικήιον βούκερων ἐστὶ κατά περ Ἕλληνες τὴν Ἰοῦν γρά- 
φουσι, καὶ τὰς βοῦς τὰς ϑηλέας Αἰγύπτιοι πάντες ὁμοίως 
σέβονται, προβάτων πάντων μάλιστα μαχρῷ. τῶν εἵνεκα 
οὔτε ἀνὴρ «Αἰγύπτιος οὔτε γυνὴ ἄνδρα Ἑλληνα φιλήσειε 
ἂν τῷ στόματι, οὐδὲ μαχαίρῃ ἀνδρὸς Ἕλληνος χρήσεται 

30 οὐδὲ ὀβελοῖσει οὐδὲ λέβητι, οὐδὲ κρέως χαϑαροῦ βοὸς δια- 
τετμημένου Ἑλληνικῇ μαχαίρῃ γεύσεται. ϑάπτουσι δὲ 
τοὺς ἀποθϑνήσχοντας βοῦς τρόπον τόνδε᾽ τὰς μὲν ϑηλέας 

11. lacunam indicavit St. sic fere in PH ex eis quae insequuntur 
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ἐς τὸν ποταμὸν ἀπιεῖσι, τοὺς δὲ ἔρσενας κατορύσσουσι 
ἕκαστοι ἐν τοῖσι προαστείοισι, τὸ κέρας τὸ ἕτερον ἢ καὶ 
ἀμφότερα ὑπερέχοντα σημηίου εἵνεκεν" ἐπεὰν δὲ can 
καὶ προσίῃ ὃ τεταγμένος χρόνος, ἀπικνέεται ἐς ἑκάστην 
πόλιν βᾶρις ἔχ τῆς Προσωπέτιδος καλευμένης γήσου. ἢ 
δ᾽ ἔστι μὲν ἐν τῷ Δέλτα, περέμετρον δὲ αὑτῆς εἰσὶ σχοῖ- 
vo, ἐννέα. ἐν ταύτῃ ὧν τῇ Προσωπίτιδι νήσῳ ἔνεισι μὲν 
καὶ ἄλλαι πόλεες συχναί, Ex τῆς δὲ αἱ βάριερ παραγένον- 
ται ἀναιρησόμεναι τὰ ὑστέα τῶν βοῶν, οὔνομα τῇ πόλι 
᾿Ατάρβηχις, ἐν δ᾽ αὑτῇ ᾿ἀφροδίτης ἱρὸν ἅγιον ἵδρυται. 
ix ταύτης τῆς πόλιος πλανῶνται πολλοὶ ἄλλοι ἐς ἄλλας 
πόλιες, ἀνορύξαντες δὲ τὰ ὀστέα ἀπάγουσι καὶ ϑάπτουσι 
ἐς ἕνα χῶρον. πάντες. κατὰ ταὐτὰ δὲ τοῖσι βουσὶ καὶ 
τἄλλα χτήνεα ϑάπτουσι ἀποθϑνήσκοντα᾽ καὶ γὰρ περὶ 
ταῦτα οὕτω σφε νενομοϑέτηται᾽ κτείνουσι γὰρ δὴ οὐδὲ 
ταῦτα. 

Ὅσοι μὲν δὴ 4ιὸς Θηβαιέος ἵδρυνται i ἱρὸν ῇ νομοῦ 
τοῦ Θηβαίου εἰσέ, οὗτοι μέν γυν πάντες δέων ἀπεχόμενοι 
αἶγας ϑύουσι. ϑεοὺς γὰρ δὴ οὐ τοὺς αὐτοὺς ἅπαντες 
ὁμοίως Αἀϊγύπτιοι σέβονται, τελὴν Ἴσιός ve καὶ Ὀσίριος, 
τὸν δὴ Διόνυσον εἶναι λέγουσι" τούτους δὲ ὁμοίως ἅπανγ- 
τες σέβονται. ὅσοι δὲ τοῦ Μένδητος ἔχτηνται ἱρὸν ἢ 
γομοῦ τοῦ ΙΜενδησίου εἰσί, οὗτοι δὲ αἰγῶν ἀπεχόμενοι 
ὅις ϑύουσι. Θηβαῖοι μέν νυν καὶ ὅσοι διὰ τούτους ὀέων 
ἀπέχονται, διὰ ταδὲ λέγουσι τὸν νόμον τόνδε σφίσι τε- 
ϑῆναι. Ἡρακλέα ϑελῆσαι πάντως ἰδέσϑαι τὸν Zf(a, καὶ 
τὸν οὐκ ἐθέλειν ὀφϑῆναι bm αὑτοῦ" τέλος δέ, ἐπείτε 
λιυσταρέειν τὸν Ἡρακλέα, τάδε τὸν Zio μηχανήσασθαι" κριὸν 
ἐχδείραντα προσχέσϑαι ve τὴν κεφαλὴν ἀποταμόντα τοῦ 
κριοῦ καὶ ἐνδύντα τὸ νάκος οὕτω οἱ ἑωυτὸν ἐπιδέξαι. 
ἀπὸ τούτου κριοπτρόσωπον τοῦ Διὸς τὥγαλμα ποιεῦσι 

6. περίμετρος PR | 11. ϑηβαίου ABC || 18. νυν om. PR || 26. σφίσι 
4: σφι || 28. τάδε supplevit Herold sed post μηχανήσασϑαι | μηχα- 
νήσασϑαι xgióv vulgo | 29. προσχέσϑαι Ppr. Reiske: προέχεσϑαι 
ABC Pcorr., προεχϑέσϑαι ἢ 
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«Αἰγύπτιοι, ἀπτὸ δὲ iyvrviov Ἀμμώνιοι, ἐόντες I dlyv- 
πτέων τὰ καὶ Αἰϑιόπων ἄποικοι καὶ φωνὴν μεταξὺ ἀμφο- 
τέρων γνομέζοντες. δοκέειν δέ μοι, καὶ τὸ οὔνομα “4μ- 
μώνιοι ἀπὸ τοῦδὲ σφίσι τὴν ἐπωνυμίην ἐποιήσαντο" 

5 “μοῦν γὰρ «Αἰγύπτιοι καλέουσι τὸν Z(a. τοὺς δὲ χριοὺς 
ov ϑύουσι Θηβαῖοι, ἀλλ᾽ elo aqu ἱροὶ διὰ τοῦτο. μιῇ 
δὲ ἡμέρῃ τοῦ ἐνιαντοῦ, ἐν δρτῇ τοῦ Διός, κριὸν ἕνα κατα- 
κόψαντες καὶ ἀποδδέραντες κατὰ τὠυτὸ ἐνδύουσι τὠώγαλμα 
τοῦ Διός, καὶ ἔπειτα ἄλλο ἄγαλμα Ἡρακλέος προσάγουσι 

10 πρὸς αὐτό. ταῦτα δὲ ποιήσαντες τύπτονται οἱ περὶ τὸ 
ἱρὸν ἅπαντες τὸν χρεὸν καὶ ἔπειτα ἐν ἱρῇ ϑήχῃ ϑάπτουσι 
αὐτόν. 

Ἡρακλέος δὲ πέρι τόνδε τὸν λόγον ἤκουσα, ὅτι εἴη 43 
τῶν δυώδεκα ϑεῶν᾽ τοῦ ἑτέρου δὲ πέρι Ἡρακλέος, τὸν 

15 Ἕλληνες οἴδασι, οὐδαμῇ «Αἰγύπτου ἐδυνάσϑην ἀχοῦσαι. 
καὶ μὴν ὅτι ys ov παρ᾽ Ἑλλήνων ἔλαβον τὸ οὔνομα .4i- 
γύπτιοι τοῦ Ἡρακλέος, ἀλλὰ Ἕλληνες μᾶλλον παρ᾽ Α11- 
γυπτέων καὶ Ἑλλήνων οὗτοι οἱ ϑέμενοι τῷ «Αμφιτρύωνος 
γόνῳ τοὔνομα Ἡρακλέα , πολλά uot καὶ ἄλλα τεχμήρια 

20 ἐστὶ τοῦτο οὕτω ἔχειν, ἐν δὲ καὶ τόδε, ὅτι τὸ τοῦ Hoa- 
κλέος τούτου oí yovéss ἀμφότεροι ἦσαν “ἀμφιτρύων καὶ 
᾿4λκχμήνη γεγονότες τὸ ἀνέχαϑεν ἀπ᾿ ΑἸϊγύπτου, καὶ διότι 
«Αἰγύπτιοι οὔτε Ποσειδέωνος οὔτε ΖΦ΄ιοσκούρων τὰ οὐνό-- 
ματα φασὶ εἰδέναι, οὐδέ σφε ϑεοὶ οὗτοι ἐν τοῖσι ἄλλοισι 

25 ϑεοῖσι ἀποδεδέχαται. καὶ μὴν εἴ ye παρ᾽ Ἑλλήνων ἔλα- 
βον οὔνομά τευ δαίμονος, τούτων OUX ἥκιστα ἀλλὰ ua- 
λεστα ἔμελλον “μνήμην δξδιν, εἴ πτὲρ καὶ τότε “αυτιλέῃσε 
ἐχρέωντο καὶ ἦσαν Ἑλλήνων τινὲς γαυτίλοι, ὡς ἔλπομαίέ 
τε καὶ ἐμὴ γνώμη αἱρέει ὥστε τούτων ἂν καὶ μᾶλλον 

30 τῶν Oeo» τὰ οὐνόματα ἐξεπιστέατο «Αἰγύπτιοι ἢ τοῦ 

Ἡρακλέος. ἀλλά τις ἀρχαῖος ἐστὶ ϑεὸς «Αἰγυπτίοισι 'Hoa- 
XÀéng" ὡς δὲ αὐτοὶ λέγουσι, ἔτεα ἐστὶ ἑπτακισχίλια καὶ 

1. desideratur μαϑόντες vel μεμαϑήκασι post Αἰγυπτίων ἢ 4. τοῦδε] 
τοῦ Διὸς St.|| σφι L | 5. ἀμμοῦν PR 18. ὡς εἴη PR ἢ 19. οὔνομα 
PR || ἐν x: ἕν || 26. οὐχ om. 4180 || 27. x«i) καὶ αὐτοὶ 
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μύρια ἐς μασιν βασιλεύσαντα, ἐπείτε ἐκ τῶν ὀχτὼ ϑεῶν 
οἱ δυώδεκα ϑεοὶ ἐγένοντο τῶν Ἡραχλέα ἕνα νομίξουσι. 

44 χαὶ ,ϑέλων δὲ τούτων πέρι σαφές τι εἰδέναι ἐξ ὧν οἷόν 
τε ἤν, ἔπλευσα καὶ ἐς Τύρον τῆς Φοινίκης, πυνϑανόμενος 
αὐτόϑι εἶναι ἱρὸν Ἡρακλέος ἅγιον, καὶ εἶδον πλουσέως 
κατεσκευασμένον ἄλλοισέ τε πολλοῖσι ἀναϑήμασι, καὶ iy 
αὐτῷ ἦσαν στῆλαι δύο, ἣ μὲν χρυσοῦ ἀπέφϑου, ἣ δὲ σμα- 
ράγδου λέϑου λάμποντος τὰς νύκτας μέγαϑος. ἐς λόγους 

δὲ ἐλϑὼν τοῖσι ἱρεῦσι τοῦ ϑεοῦ εἰρόμην ὁχόσος χρόνος 
εἴη ἐξ οὗ σφι τὸ ἱρὸν ἵδρυται. εὗρον δὲ οὐδὲ τούτους 
τοῖσι Ἕλλησε συμφερομένους᾽ ἔφασαν γὰρ ἅμα Τύρῳ 
οἰκιζομένῃ καὶ τὸ ἱρὸν τοῦ ϑεοῦ ἱδρυϑῆναι, εἶναι δὲ ἔτεα 
ἀπε οὗ Τύρον οἰκέουσι τριηχόσια xal δισχέλια. εἶδον δὲ 
iv τῇ Τύρῳ καὶ ἄλλο ἱρὸν Ἡρακλέος ἐπωνυμίην ἔχοντος 
Θασίου εἶναι" ἀπικόμην δὲ καὶ ἐς Θάσον, ἐν τῇ εὗρον 
ἱρὸν Ἡρακλέος ὑπὸ Φοινίκων ἱδρυμένον, oi κατ᾽ Εὐρώ- 
πὴς ζήτησιν ἐχπλώσαντες Θάσον ἔκτισαν" καὶ ταῦτα καὶ 
ztéyre yeverou ἀνδρῶν πρότερα ἐστὶ T τὸν 4Mugirovovog 
Ἡραχλέα ἐν τῇ Ἑλλάδι γενέσϑαι. τὰ μέν νυν ἱστορημένα 
δηλοῖ σαφέως :ταλαιὸν ϑεὸν Ἡρακλέα ἐόντα, καὶ δοκέουσε 
δέ μοι οὗτοι ὀρϑότατα Ἑ.λλήνων ποιέειν, oi διξὰ Ἡρά- 
χλεια ἱδρυσάμενοι ἔχτηνται, καὶ τῷ μὲν ὡς ἀϑανάτῳ 
Ὀλυμπίῳ δὲ ἐπωνυμίην ϑύουσι, τῷ δὲ ἑτέρῳ ὡς ἥρωι 

45 ἐναγίζουσι. λέγουσι δὲ πολλὰ καὶ ἄλλα ἀνεπισχέπτως οἱ 
Ἕλληνες, εὐήϑης δὲ αὐτῶν καὶ 006 0 μῦϑος ἐστὶ τὸν περὶ 
τοῦ Ἡρακλέος λέγουσι, ὡς αὐτὸν ἀπικόμενον ἐς ἴγυπτον 
στέψαντες οἱ «ἀἰγύπτιοι ὑπτὸ πομττῆς ἐξῆγον ὡς ϑύσοντες 
τῷ Διί" τὸν δὲ τέως μὲν ἡσυχίην ἔχειν, ἐπεὶ δὲ αὐτοῦ 
πρὸς τῷ βωμῷ κατάρχοντο, ἐς ἀλκὴν τραπόμενον πάντας 
σφέας καταφονεῦσαι. ἐμοὶ μέν νυν δοχέουσι ταῦτα λέ- 
yovrec τῆς ΑΑϊἰγυπτίων φύσιος xal τῶν νόμων πάμπαν 
ἀπείρως ἔχειν οἱ Ἕλληνες" τοῖσι γὰρ οὐδὲ κτήνεα ὁσίη 
ϑύειν ἐστὶ χωρὶς ὑῶν καὶ ἐρσένων βοῶν xal μόσχων, ὅσοι 

2. νομίζουσι εἶναι. ϑέλων coni, Bekker ἢ 17. xoà πέντε] πέντε 
PR | 21. à? || 33. ὀΐων coni. Valckenaer 

Qa 

1$ 

90 



6. epae. * ovali (ἣ 





10 

μ᾿ [21] 

HPOAOTOY B 188 

ἂν καϑαροὶ ἔωσι, καὶ χηνῶν, κῶς ἂν οὗτοι ἀνθρώπους 

ϑύοιεν; ἔτι δὲ ἕνα ἐόντα τὸν Ἡραχλέα καὶ ἔτει ἄνϑρωπον, 
ὡς δὴ φασί, κῶς φύσιν ἔχει πολλὰς μυριάδας φονεῦσαι; 
καὶ περὶ μὲν τούτων τοσαῦτα ἡμῖν εἰσεοῦσι καὶ τεαρὰ τῶν 
ϑεῶν xal παρὰ τῶν ἡρώων εὐμενείη εἴη. 

Τὰς δὲ δὴ αἶγας xol τοὺς τράγους τῶνδε εἵνεκα οὐ 46 
ϑύουσι «Αἰγυπτίων οἱ εἰρημένοι" τὸν Πᾶνα τῶν ὀχτὼ ϑεῶν 
λογίζονται εἶναι οἱ Μενδήσιοι, τοὺς δὲ ὀχτὼ ϑεοὺς τού- 
τους προτέρους τῶν δυώδεχα ϑεῶν φασι γενέσϑαι. γρά- 
φουσί τε δὴ καὶ γλύφουσι oi ζωγράφοι καὶ oí ἀγαλματο- 
ποιοὶ τοῦ Πανὸς τὠγαλμα κατά περ Ἕλληνες αἰγοπρό- 
σωπον καὶ τραγοσκχελέα, οὔτι τοιοῦτον νομέζοντες εἶναί 
μὲν ἀλλὰ ὅμοιον τοῖσι ἄλλοισι ϑεοῖσε" ὅτευ δὲ εἵνεκα 
τοιοῦτον γράφουσι αὑτόν, οὔ μοι ἥδιον ἐστὶ λέγειν. σέ- 
βονται δὲ πάντας τοὺς αἶγας οἱ ΙΜενδήσιοι, καὶ μᾶλλον 
τοὺς ἔρσενας τῶν ϑηλέων, καὶ τούτων οἱ αἰπόλοι τιμὰς 

μέζονας ἔχουσι" ἐκ δὲ τούτων ἕνα μάλιστα, ὅστις ἐπεὰν 
ἀποϑάνῃ, πένϑος μέγα παντὶ τῷ ἹΙΜενδησίῳ νομῷ τέϑε- 
ται. καλέεται δὲ O ve τράγος xol ὃ Πὰν ΑΑϊγυπτισεὶ 
ἹΜένδης. ἐγένετο δὲ ἐν τῷ νομῷ τούτῳ ἐπ᾽ ἐμεῦ τοῦτο 
τὸ τέρας" γυναικὶ τράγος ἐμίσγετο ἀναφανδόν. τοῦτο ἐς 
ἐπίδεξιν ἀνθρώπων ἀπίκετο. 

Ὗν δὲ Αἀϊγύπτιοι μιαρὸν ἥγηνται ϑηρίον εἶναι, καὶ 47 
τοῦτο μὲν ἤν vig Ψψαύσῃ αὐτῶν παριὼν ὕός, αὐτοῖσι τοῖσι 
ἱματίοισι ἀπ᾿ ὧν ἔβαψε ἑωυτὸν βὰς ἐς τὸν ποταμόν" 
τοῦτο δὲ oi συβῶται ἐόντες Αἰγύπτιοι ἐγγενέες ἐς ἱρὸν 
οὐδὲν τῶν ἐν «ἰγύπτῳ ἐσέρχονται μοῦνοι πάντων, οὐδέ 
σφε ἐκδίδοσθαι οὐδεὶς ϑυγατέρα ἐϑέλει οὐδ᾽ ἄγεσθαι ἐξ 
αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐχδίδονταί τε οἱ συβῶται καὶ ἄγονται ἐξ 
ἀλλήλων. τοῖσι μέν vvv ἄλλοισι ϑεοῖσι ϑύειν ὗς οὐ δι- 
χαιξῦσι «Αἰγύπτιοι, Σελήνῃ δὲ καὶ Διονύσῳ μούνοισι τοῦ 
αὐτοῦ χρόνου, τῇ αὑτῇ πανσελήνῳ, [τοὺς ὗς] ϑύσαντες πα- 
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τέονται τῶν χρεῶν. διότι δὲ τοὺς ὗς i» μὲν τῇσι ἄλλῃσι 
ὅρτῆσι ἀπεστυγήκασε ἐν δὲ ταύτῃ ϑύουσι, ἔστι μὲν λόγος 
περὶ αὐτοῦ ὑπ᾽ «Αἰγυπτίων λεγόμενος, ἐμοὶ μέντοε. ἐπει- 
σταμένῳ ovx εὐπρεπέστερος ἐστὶ λέγεσϑαι. ϑυσίη δὲ ἥδε 
τῶν ὑῶν τῇ Σελήνῃ ποιέεται" ἐπεὰν ϑύσῃ, τὴν οὐρὴν 
ἄχρην καὶ τὸν σπλῆνα καὶ τὸν ἐπίπλοον συνϑεὶς ὁμοῦ 
κατ᾽ ὧν ἐχάλυψε πάσῃ τοῦ κτήνεος τῇ πιμελῇ τῇ περὶ 
τὴν νηδὺν γιγνομένῃ, καὶ ἔπειτα καταγίζει πυρί" τὰ δὲ 
ἄλλα κρέα σιτέονται ἐν τῇ πανσελήνῳ iv τῇ av τὰ ἱρὰ 
ϑύσωσι, ἐν ἄλλῃ δὲ ἡμέρῃ οὐκ ἂν ἔτει γευσαέατο. οἱ δὲ 10 
πένητες αὐτῶν ὑπ᾽ ἀσϑενείης βίου σταιτίνας πλάσαντες 

48 ὗς καὶ ὀπτήσαντες ταύτας ϑύουσι. τῷ δὲ 4ιονύσῳ τῆς 
ὁρτῆς τῇ δορπέῃ χοῖρον πρὸ τῶν ϑυρέων σφάξας ἕκαστος 
διδοῖ ἀποφέρεσϑαι τὸν χοῖρον αὐτῷ τῷ ἀποδομένῳ τῶν 
συβωτέων. τὴν δὲ ἄλλην ἀνάγουσι δρτὴν τῷ “Ζεονύσῳ oi 15 
«Αἰγύπτιοι πλὴν χορῶν κατὰ ταὐτὰ σχεδὸν πάντα Ἕλλησι" 
ἀνεὶ δὲ φαλλῶν ἄλλα σφι ἐσεὶ ἐξευρημένα, ὅσον τε πη- 
χυαῖα ἀγάλματα νευρόσπαστα, τὰ περιφορέουσι κατὰ κώ- 
μας γυναῖχες, νεῦον τὸ αἰδοῖον, οὐ πολλῷ τεῳ ἔλασσον 
ἐὸν τοῦ ἄλλου σώματος" προηγέεται δὲ αὐλός, oi δὲ 2 
ἕπονται ἀείδουσαι τὸν Διόνυσον. - διότι δὲ μέζον ve Eye, 
τὸ αἰδοῖον καὶ κινέξδξι μοῦνον τοῦ σώματος, ἔστε λόγος 

49 περὶ αὐτοῦ ἱρὸς λεγόμενος. ἤδη ὧν δοκέει μοι ἹΜελάμ- 
ποὺυρ ó ᾿μυϑέωνος τῆς ϑυσίης ταύτης οὐκ εἶναι ἀδαὴς 
ἀλλ᾽ ἔμπειρος. Ἕλλησι γὰρ δὴ Μελάμπους ἐστὶ ὃ ἐξῃ- 15 
γησάμενος τοῦ Διονύσου τό τε οὔνομα καὶ τὴν ϑυσίην 
xal τὴν πομπὴν «ov φαλλοῦ" ἀτρεκέως μὲν οὐ πάντα 
συλλαβὼν τὸν λόγον ἔφηνε, ἀλλ᾽ οἱ ἐπειγενόμενοι τούτῳ 
σοφισταὶ μεζόνως ἐξέφηναν᾽ τὸν δ᾽ ὧν φαλλὸν τὸν τῷ 
Διονύσῳ πεμπόμενον Μελάμπους ἐστὶ ὁ κατηγησάμενος, 80 
καὶ ἀπὸ τούτου μαϑόντες ποιεῦσι τὰ ποιεῦσε Ἕλληνες. 
ἐγὼ μέν νυν φημὶ Μελάμποδα γενόμενον ἄνδρα σοφὸν 
μαντικήν τε ἑωυτῷ συστῆσαι xal πυϑόμενον ἀτε᾽ «Αἰγύπτου 

Q 
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ἄλλα ve πολλὰ ἐσηγήσασϑαι Ἕλλησι xal τὰ περὶ τὸν 4ió- 
γυσον, ὀλίγα αὐτῶν παραλλάξαντα. οὐ γὰρ δὴ συμπεσεῖν 
ye φήσω va τὲ ἐν Αἰγύπτῳ ποιεύμενα τῷ ϑεῷ καὶ τὰ 
ἐν τοῖσι Ἕλλησι" ὁμότροπα γὰρ ἂν ἣν τοῖσι Ἕλλησι καὶ 
ov νδβωστὶ ἐσηγμένα. οὐ μὲν οὐδὲ φήσω ὅκως «ἀἰγύπειοι 
παρ᾽ Ἑλλήνων ἔλαβον ἢ τοῦτο ἢ ἄλλο κού τι νόμαιον. 
πυϑέσϑαι δέ μοι Óoxée. μάλιστα ἸΠελάμπους τὰ περὶ τὸν 
Διόνυσον παρὰ Κάδμου ve τοῦ Τυρίου καὶ τῶν σὺν αὑτῷ 
ἐκ Φοινίκης ἀπικομένων ἐς τὴν νῦν Βοιωτίην καλεομένην 
χώρην. 

Σχεδὸν δὲ καὶ πάντων τὰ οὐνόματα τῶν Oeo» i550 
«Αἰγύπτου ἐλήλυϑε ἐς τὴν “λλάδα. διότι μὲν γὰρ ἐκ τῶν 
βαρβάρων ἥκει, πυνϑανόμενος οὕτω εὑρίσκω ἐόν" δοκέω. 
δ᾽ ὧν μάλιστα ἀπ᾽ Αἰγύπτου ἀπῖχϑαι. ὅτι γὰρ δὴ μὴ 
Ποσειδέωνος καὶ 4΄οσκούρων, ὡς καὶ τερότερόν μοι ταῦτα 
εἴρηται, καὶ Ἥρης xol Ἱστίης καὶ Θέμιος καὶ Χαρίτων 
καὶ Νηρηέδων, τῶν ἄλλων ϑεῶν «Αἰγυπτίοισι αἶεί κοτε 
φὰ οὐνόματα ἐστὶ ἐν τῇ χώρῃ. λέγω δὲ τὰ λέγουσι αὐτοὶ 
Αἰγύπτιοι. τῶν δὲ οὔ φασι ϑεῶν γινώσκειν τὰ οὐνό- 
ματα, οὗτοι δέ μοι δοκέουσι ὑπὸ Πελασγῶν ὀνομασϑῆναι, 
πλὴν Ποσειδέωνος" τοῦτον δὲ τὸν ϑεὸν παρὰ «ιβύων 

ἐπύϑοντο᾽ οὐδαμοὶ γὰρ ἀπ᾽ ἀρχῆς Ποσειδέωνος οὔνομα 
ὄκτηνται el μὴ «Αίβυες [καὶ τιμῶσι τὸν ϑεὸν τοῦτον αἰεί]. 
γομέζουσι δ᾽ ὧν «Αἰγύπτιοι οὐδ᾽ ἥρωσι οὐδέν. ταῦτα μέν 51 
γυν καὶ ἄλλα πρὸς τούτοισι, τὰ ἐγὼ φράσω, “Ἕλληνες em 
«Αὐγυπτίων νενομέκασι" τοῦ δὲ Ἕρμέω τὰ ἀγάλματα ὀρϑὰ 
ἔχειν τὰ αἰδοῖα ποιξῦντες οὐκ ἀπ᾿ «Αἰγυπτίων μεμαϑή- 
κασι, ἀλλ᾽ ἀπὸ Πελασγῶν πρῶτοι μὲν Ἑλλήνων ἁπάντων 
4ϑηναῖοι παραλαβόντες, παρὰ δὲ τούτων ὥλλοι. ᾿43ϑη- 
γαέοισι γὰρ ἤδη τηνικαῦτα ἐς Ἕλληνας τελέουσι Πελασγοὶ 
σύγοιχοι ἐγένοντο ἐν τῇ χώρῃ, ὅϑεν περ καὶ Ἕλληνες 
ἤρξαντο νομισϑῆναι. ὅστις δὲ τὰ Καβείρων ὄργια με- 
μύηται, τὰ Σαμοϑρήικες ἐπιτελέουσι παραλαβόντες παρὰ 
Πελασγῶν, οὗτος ὡνὴρ οἷδε τὸ λέγω" τὴν γὰρ Σαμοϑρηί- 
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xi» οἴκεον πρότερον Πελασγοὶ οὗτοι oi περ 4ϑηναίοισι 
σύνοικοι ἐγένοντο, καὶ παρὰ τούτων Σαμοϑρήικες τὰ 0g- 
για παραλαμβάνουσι. ὀρϑὰ ὧν ἔχειν τὰ αἰδοῖα τὰἀγάλ- 
ματα τοῦ Ἑρμέω ᾿4ϑηναῖοι πρῶτοι Ἑλλήνων μαϑόντες 
σεαρὰ Πελασγῶν ἐποιήσαντο" οἱ δὲ Πελασγοὶ ἱρόν τινα 5 
λόγον περὶ αὐτοῦ ἔλεξαν, τὰ ἐν τοῖσι ἐν Σαμοθρηέχῃ uv- 

52 στηρέοισι δεδήλωται. ἔϑυον δὲ πάντα πρότερον οἱ Πε- 
λασγοὶ ϑεοῖσι ἐπευχόμενοι, ὡς ἐγὼ ἐν Δωδώνῃ οἶδα ἀχού- 
σας, ἐπωνυμίην δὲ ovó οὔνομα ἐποιεῦντο οὐδενὶ avrov: 
οὐ γὰρ ἀκηκόεσάν κω. vc δὲ προσωνόμασαν σφέας 10 
ἀπὸ τοῦ τοιούτου, ὅτι κόσμῳ ϑέντες τὰ πάντα πρήγματα 
xal πασας νομὰς εἶχον. ἔπειτα δὲ χρόνου πολλοῦ διεξελ- 
ϑόντος ἐπύϑοντο ix τῆς «Αἰγύπτου ἀπικχόμενα τὰ οὐνό- 
ματα τῶν ϑεῶν τῶν ἄλλων, Zdiovócov δὲ ὕστερον πολλῷ 
ἐπύϑοντο. καὶ μετὰ χρόνον ἐχρηστηριάζοντο περὶ τῶν 15 
οὐνομάτων ἔν Ζ“ωδώνῃ" τὸ γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενό- 
μισται ἀρχαιότατον τῶν ἐν “Ἕλλησι χρηστηρίων εἶναι, καὶ 
ἣν τὸν χρόνον τοῦτον μοῦνον. ἐπεὶ ὧν ἐχρηστηριάζοντο 
ἐν τῇ Δωδώνῃ οἱ Πελασγοὶ εἰ ἀνέλωνται τὰ οὐνόματα τὰ 
ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἥκοντα, ἀνεῖλε τὸ μαντήιον χρᾶσϑαι. Ὁ 
ἀπὸ μὲν δὴ τούτου τοῦ χρόνου ἔϑυον τοῖσε οὐνόμασι τῶν 
ϑεῶν χρεώμενοι" παρὰ δὲ Πελασγῶν Ἕλληνες ἐξεδέξαντο 

δ8 ὕστερον. ἔνϑεν δὲ ἐγένοντο ἕκαστος τῶν ϑεῶν, εἴτε αἰεὶ 

ἦσαν πάντες, Óxolo τε τινὲς τὰ εἴδεα, οὐκ ἠπιστέατο 
μέχρι οὗ πρώην τε καὶ χϑὲς ὡς εἰπεῖν λόγῳ. Ἡσίοδον Ὁ 
γὰρ καὶ Ὅμηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ 
περεσβυτέρους γενέσϑαι καὶ οὐ πλέοσι" οὗτοι δὲ εἰσὶ οἱ 
ποιήσαντες ϑεογονίην Ἕλλησι καὶ τοῖσε ϑεοῖσι τὰς ἔπω- 
γυμίας δόντες καὶ τιμάς τε καὶ τέχνας διελόντες καὶ εἴδεα 
αὑτῶν σημήναντες. οἱ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι 9 
τούτων τῶν ἀνδρῶν γενέσϑαι ὕστερον, ἔμοιγε δοκέειν, ἐγέ- 
γψοντο. τούτων τὰ μὲν πρῶτα αἱ Ζωδωνέδες ἱρεῖαι λέ- 
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γουσι, τὰ δὲ vorega và ἐς Ἡσίοδόν τε xal Ὅμηρον ἔχοντα 
ἐγὼ λέγω. 

Χρηστηρίων δὲ πέρι τοῦ τε ἐν Ἕλλησι καὶ τοῦ iv54 
“Πιβύῃ τόνδε Αἰγύπτιοι λόγον λέγουσι. ἔφασαν οἱ ἱρέες 
τοῦ Θηβαιέος “τὸς δύο γυναῖκας ἱρείας ἐκ Θηβέων ἐξαχϑῆ- 
vau ὑπὸ Φοινίκων, καὶ τὴν μὲν. αὐτέων πυϑέσϑαι ἐς 4:- 
βύην πρηϑεῖσαν τὴν δὲ ἐς τοὺς Ἕλληνας" ταύτας δὲ τὰς 
γυναῖχας εἶναι τὰς ἱδρυσαμένας τὰ μαντήια πρώτας ἐν 
τοῖσι εἰρημένοισι ἔϑνεσι. εἰρομένου δέ μευ ὅχόϑεν οὕτω 
ἀτρεκέως ἐπιστάμενοι λέγουσι, ἔφασαν πρὸς ταῦτα ζήτησιν 
μεγαλην ἀπὸ σφέων γενέσϑαι τῶν γυναιχῶν τουτέων, καὶ 
ἀνευρεῖν μὲν σφέας οὐ δυνατοὶ γενέσϑαι, πυϑέσϑαι δὲ 
ὕστερον ταῦτα περὶ αὐτέων τά τέερ δὴ ἔλεγον. ταῦτα 55 
μέν νυν τῶν ἐν Θήβῃσι ἱρέων ἤκουον, τάδε δὲ “ωδωναέων 
φασὶ oí πιρρομάντιες᾽ δύο πελειάδας μελαίνας ἐχ Θηβέων 
τῶν «Αἰγυπτιέων ἀναπταμένας τὴν μὲν αὐτέων ἐς «“Τιβύην 
τὴν δὲ παρὰ σφέας ἀπικέσϑαι, ἱζομένην δέ μεν ἐπὶ φηγὸν 
αὐδάξασϑαι φωνῇ ἀνθρωπηίῃ ὡς χρεὸν εἴη μαντήιον αὖ- 
τόϑι Διὸς γενέσϑαι, καὶ αὐτοὺς ὑπολαβεῖν ϑεῖον εἶναι 
τὸ ἐπαγγελλόμενον αὐτοῖσι, καί σφεας ἐκ τούτου ποιῆσαι. 
τὴν δὲ ἐς τοὺς “ίβυας οἰχομένην πελειάδα λέγουσι “4μ- 
μωνγος χρηστήριον κελεῦσαι τοὺς «Ἵίβυας ποιέειν" ἔστι δὲ 
καὶ τοῦτο his. d adovaioy δὲ αἱ ἱρεῖαι, τῶν τῇ πρε- 
σβυτάτῃ οὔνομα ἦν Προμένεια, τῇ δὲ μετὰ ταύτην Τιμα- 

θέτη, τῇ δὲ νεωτάτῃ Νικαάνδρη, ἔλεγον ταῦτα" συνωμο- 
λόγεον δέ σφι καὶ οἱ ἄλλοι 4Δωδωναῖοι οἱ περὶ τὸ gov. 
ἐγὼ δ᾽ ἔχω περὶ αὐτῶν γνώμην τήνδε᾽ εἰ ἀληϑέως oí56* 
Φοίνικες ἐξήγαγον τὰς ἱρὰς γυναῖκας xal τὴν μὲν αὐτέων 
ἐς pony τὴν δὲ ἐς τὴν “Ελλάδα ἀπέδοντο, δοκέειν ἐμοί, 
ἡ γυνὴ αὕτη τῆς γὺν Ἕλλάδος, πρότερον δὲ IleAoay(nc 
καλευμένης τῆς αὑτῆς ταύτης, πρηϑῆναι ἐς Θεσπρωτούς, 
ἔπειτα δουλεύουσα αὐτόϑι ἱδρύσασϑαι ὑπὸ φηγῷ πεφυ- 
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κυέῃ ἱρὸν Διός, ὥσπερ ἦν olxóg ἀμφιπολεύουσαν ἐν Θή- 
βησι ἱρὸν Διός, ἔνϑα ἀπίκετο, ἐνθαῦτα μνήμην αὐτοῦ 
ἔχειν" ἐκ δὲ τούτου χρηστήριον κατηγήσατο, ἐπείτε συνέ- 
Aafe τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν" φάναι δέ. οἱ ἀδελφεὴν ἐν “ι- 
βύῃ πεπρῆσϑαι ὑπὸ τῶν αὐτῶν Φοινίχων ὕπ᾽ ὧν καὶ 

57 αὐτὴ ἐπρήϑη. πελειάδες δέ μοι δοκέουσι κληϑῆναι πρὸς 
“Φ΄ωδωναίων ἐπὶ τοῦδε ai γυναῖκες, διότι βάρβαροι ἦσαν, 
ἐδόκεον δέ σφι ὁμοίως ὄρνισι φϑέγγεσθαι" μετὰ δὲ χρό- 
γον τὴν πελειάδα ἀνϑρωτηίῃ φωνῇ αὐδάξασϑαι λέγουσι, 
ἐπείτε συνετά σφι ηὗδα ἡ γυνή" ἕως δὲ ἐβαρβάριξε, ὅρ- 
γιϑὸς τρόπον idóxeé σφι φϑέγγεσθαι, ἐπεὶ τέῳ ἂν τρόπῳ 
σεδλειάς γὲ ἀνϑρωπηίῃ φωνῇ φϑέγξαιτο; J μέλαιναν ὃὲ λέ- 
γοντες εἶναι τὴν πελειάδα σημαίνουσι ὅτε «Αϊγυπτίη 1 

58 γυνὴ ἦν. ἡ δὲ μαντηίη ἢ ve ἐν Θήβησι τῇσι «Αἰγυπτίῃσι 
καὶ ἐν Δωδώνῃ παραπλήσιαι ἀλλήλῃσι τυγχάνουσι ἐοῦσαι. 
ἔστε δὲ καὶ τῶν ἱρῶν ἡ μαντικὴ ἀπ᾽ «Αἰγύπτου ἀπιγμένη. 
πανγηγύρις δὲ ἄρα καὶ πομπὰς καὶ προσαγωγὰς πρῶτοι 
ἀνθρώπων «Αἰγύπτιοι εἰσὶ οἱ ποοιησάμενοι, καὶ παρὰ τού- 
των Ἕλληνες μεμαϑήκασι. τεχμήριον δέ μοι τούτου τόδε᾽ 
al μὲν γὰρ φαίνονται ἔκ πολλοῦ τευ χρόνου ποιεύμεδναι, 
αἱ δὲ Ἑλληνικαὶ νεωστὶ ἐποιήϑησα». 

Πανηγυρίζουσι δὲ «Αἰγύπτιοι οὐκ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, 
πανηγύρις δὲ συχνάς, μάλιστα μὲν καὶ προϑυμότατα ἐς 
Βούβαστιν πόλεν τῇ Ἀρτέμιδι, δεύτερα δὲ ἐς Βούσιριν 
πόλεν τῇ low ἐν ταύτῃ γὰρ δὴ τῇ πόλε ἐστὶ μέγιστον 
Ἴσιος ἱρόν ; ἵδρυται δὲ ἡ πόλις αὕτη τῆς Αἰγύπτου ἐν 
μέσῳ τῷ 4έλτα" Ἶσις δὲ ἐστὶ κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν 

Δημήτηρ. τρίτα δὲ dg Σάιν πόλιν τῇ “41ϑηναίῃ πανηγυ- 
οέζουσι, τέταρτα δὲ ἐς Ἡλίου πόλιν τῷ Ἡλίῳ, πέμπτα 
δὲ ἐς Βουτοῦν πόλιν τῇ “Δητοῖ, ἕχτα δὲ ἐς Παπρημιν 

60 πόλιν τῷ “Ἄρεϊ. ἐς μέν νυν Βούβαστιν πόλιν ἐπεὰν κο- 
μέζωνται, ποιδῦσι τοιάδε. πλέουσί τὸ γὰρ δὴ ἅμα ἂν- 

1. ἀμφιπολεύσασαν coni. Bekker | 3. κατηγήσασϑαιῖ | 11. τέῳ 

ἂν τρόπῳ Cobet: τέῳ τρόπῳ ABC, vép τρόπῳ ἂν PR ἢ 12. ye om. 
PR || 15. χαὶ ἡ St. || 20. γὰρ del. Herold | 24. 31. βούβαστον 486 

24. δὲ ἐς St.: ἐς 

μὰ 0 



[J- "wpeeu; 5 οδάλαιοιδ οὐ. CER uk 



25. Mnt $04 453 (ἀμ) 



HPOAOTOY B 139 

Ógeg γυναιξὶ xal πολλόν τι πελῆϑος ἑκατέρων ἂν ἑκάστῃ 
βάρει" oi μὲν τινὲς τῶν γυναικῶν χρόταλα ἔχουσαι κρο- 
ταλίζουσι, oi δὲ αὐλέουσι κατὰ πάντα τὸν πλόον, αἱ δὲ 
λοιπεαὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἀείδουσι καὶ τὰς χεῖρας κρο- 

5 τέουσι. ἐπεὰν δὲ πλέοντες κατά τινα πόλιν ἄλλην γένων- 
ται, ἐγχρέμψαντες τὴν fee τῇ γῇ ποιδῦσι τοιάδε" αἵ 
μὲν τινὲς τῶν γυναικῶν ποιεῦσι τά περ εἴρηκα, αἵ δὲ τω- 
ϑάζουσε βοῶσαι τὰς ἐν τῇ πόλε ταύτῃ γυναῖχας, αἵ δὲ 
ὀρχέονται, αἱ δὲ ἀνασύρονται ἀνιστάμεναι. ταῦτα παρὰ 

10 πᾶσαν πόλιν παραποταμέην ποιεῦσι" ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται 
ἐς τὴν Βούβαστεν ; ógrátovot μεγάλας ἀνάγοντες ϑυσίας, 
xoi olvog ἀμπέλενος ἀναισιμοῦται “πλέων ἐν τῇ ὁρτῇ. ταύτῃ 
ἢ ἐν τῷ ἅπαντι ἐνιαυτῷ τῷ ἐπιλοίπῳ. συμφοιτώσι δέ, 
ὃ cL ἀνὴρ καὶ γυνή ἔστι πλὴν παιδίων, καὶ ἐς ἑβδομή- 

15 κοντα μυριάδας, ὡς οἱ ἐπιχώριοι λέγουσι. ταῦτα μὲν δὴ 61 
ταύτῃ ποιέεται, ἐν δὲ Βουσίρι πόλι ὡς ἀνάγουσι τῇ Ἴσι 
τὴν ὁρτήν, εἴρηται πρότερόν μοι᾿ τύπτονται μὲν γὰρ δὴ 
μετὰ τὴν ϑυσίην πάντες καὶ πᾶσαι, μυριάδες κάρτα πολ- 
λαὶ ἀνθρώπων" τὸν δὲ τύπτονται, οὔ μοι ὅσιον ἐστὶ λέ- 

80 γεεν. ὅσοι δὲ Καρῶν εἰσι ἐν «Αἰγύπτῳ οἰκέοντες, οὗτοι 
δὲ τοσούτῳ ἔτι πλέω ποιεῦσι τούτων ὅσῳ καὶ τὰ μέτωπα 
κόπτογνεαι μαχαίρῃσι, καὶ τούτῳ εἰσὶ δῆλοι ὅτι εἰσὶ ξεῖ- 
voL καὶ οὐκ «Αϊγύπτιοι. ἐς Σάιν δὲ πόλιν ἐπεὰν συλ- 62 
λεχϑέωσι, τῆς ϑυσίης ἐν τῇ νυκτὶ λύχνα καίουσι πᾶντες 

2 πολλὰ ὑπαίϑρια περὶ τὰ δώματα κύκλῳ τὰ δὲ λύχνα 
ἐστὶ ἐμβάφια Euren ἁλὸς καὶ ἐλαίου, ἐπιπολῆς δὲ ἔπεστε, 
αὐτὸ τὸ ἐλλύχνιον, καὶ τοῦτο καίεται παννύχιον, καὶ τῇ 
ὁρτῇ οὔνομα κέεται λυχνοκαΐη. οἱ δ᾽ ἂν μὴ ἔλθωσι τῶν 
«Αϊγυπτίων ἐς τὴν πανήγυριν ταύτην, φυλάσσοντες τὴν 

80 γύκτα τῆς ϑυσίης καίουσι xol αὐτοὶ πάντες τὰ λύχνα, 
καὶ οὕτω οὐκ ἐν Σάι μούνῃ καέδται ἀλλὰ καὶ ἀνὰ πᾶσαν 
“ἴγυπτον. ὅτευ δὲ εἵνεκα φῶς ἔλαχε καὶ τιμὴν ἡ νὺξ 
αὕτη, ἔστι ἱρὸς περὶ αὑτοῦ λόγος λεγόμενος. ἐς δὲ Ἡλίου 03 

11. βούβαστον 486 ἢ 11. μὲν om. PR | 24. τῆς ϑυσίης Schweig- 
hàuser: τῆισι ϑυσίηισι ἢ ἔν τινι νυχτὶ 4860 
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τε πόλιν xal Βουτοῦν ϑυσίας μούνας ἐπιτελέουσι φοι- 

τέοντες. ἐν δὲ Παπρήμι ϑυσίας μὲν καὶ ἱρὰ κατά περ 
xal τῇ ἄλλῃ ποιεῦσι evt ἂν δὲ γένηται καταφερὴς ὃ 
ἥλιος, ὀλίγοι μὲν τινὲς τῶν ἱρέων περὶ τὠγαλμα πεπο- 
γέαται, οἱ δὲ πολλοὶ αὐτῶν ξύλων κορύνας ἔχοντες ἑστᾶσι 
τοῦ ἱροῦ ἐν τῇ ἐσόδῳ, ἄλλοι ve εὐχωλὰς ἐπιτελέοντες 
πλεῦνες χιλίων ἀνδρῶν, ἕκαστοι ἔχοντες ξύλα καὶ οὗτοι, 
ἐπὶ τὰ ἕτερα ἁλέες ἑστᾶσι. τὸ δὲ ἄγαλμα ἐὸν ἐν νηῷ 
μεχρῷ ξυλένῳ καταχεχρυσωμένῳ προεκχομίζουσε τῇ προ- 
τεραέῃ ἐς ἄλλο οἴχημα ἱρόν. οἱ μὲν δὴ ὀλίγοι οἱ περὶ 
τὥγαλμα λελειμμένοι ἕλκουσι τετράκυκλον ἅμαξαν ἄγουσαν 
τὸν γηόν τε καὶ τὸ ἐν τῷ νηῴ ἐνεὸν ἄγαλμα, οἱ δὲ οὐκ 
ἐῶσι iv τοῖσι προπυλαίοισι ἑστεῶτες ἐσιέναι, οἱ δὲ εὑ-- 
χωλιμαῖοι τιμωρέοντες τῷ ϑεῷ παίουσε αὑτοὺς ἀλεξομέ- 
γους. ἐνθαῦτα μάχη ξύλοισι καρτερὴ γένεται χεφαλάς τὸ 
συναράσσονται, καὶ ὡς ἐγὼ δοκέω πολλοὶ καὶ ἀποϑνή- 
σκουσι ἐκ τῶν τρωμάτων" ov μέντοι οἵ γε «Αἰγύπτιοι ἔφα- 
σαν ἀποθνήσκειν οὐδένα. τὴν δὲ πανήγυριν ταύτην ἐκ 
τοῦδε νομίσαι φασὶ οἱ ἐπιχώριοι" οἰκέδιν ἐν τῷ ἱρῷ τούτῳ 
τοῦ Ἄρεος τὴν μητέρα, καὶ τὸν ρεα ἀπότροφον γενό- 
μενον ἐλϑεῖν ἐξανδρωμένον ἐϑέλοντα τῇ μητρὶ μσυμμῖξαι, 
καὶ τοὺς προπόλους τῆς μητρός, οἷα οὐκ ὑπωπότας αὑτὸν 
πρότερον, οὗ περιορᾶν παριέναι ἀλλὰ ἀπερύκχειν, τὸν δὲ 
ἐξ ἄλλης πόλιος ἀγαγόμενον ἀνθρώπους τούς τε προπό- 
λους τρηχέως περισπεῖν καὶ ἐσελθεῖν παρὰ τὴν μητέρα. 
ἀπὸ τούτου τῷ Lost ταύτην τὴν τεληγὴν i» τῇ Ov; νε- 
γομιχέναι φασί. 

Καὶ τὸ μὴ μίέσγεσϑαι γυναιξὶ ἐν ἱροῖσι μηδὲ ἀλού-. 
vovg ἀπὸ γυναικῶν ἐς ἱρὰ ἐσιέναι οὗτοι εἰσὶ οἱ πρῶτοι 
ϑρησχεύσαντες. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι σχεδὸν πάντες ἄνϑρω- 
ποι, πλὴν «Αἰγυπτέων καὶ “Ἑλλήνων, μίσγονται ἐν ἱροῖσι 
xal ἀπὸ γυναικῶν ἀνιστάμενοι ἄλουτοι ἐσέρχονται ἐς ἱρόν, 
γομίζοντες ἀνθρώπους εἶναι κατά περ τὰ ἄλλα wrüvea: 
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καὶ γὰρ τὰ ἄλλα κτήνεα δρᾶν xal ὀρνέϑων γένεα Oysvo- 
μενα ἔν ve τοῖσι νηοῖσι τῶν ϑεῶών καὶ ἐν τοῖσι τεμένεσι" 
εἰ ὧν εἶναι τῷ ϑεῷ τοῦτο μὴ φίλον, οὐκ ἂν οὐδὲ τὰ κτή- 
vem ποιέξιν. οὗτοι μέν νυν τοιαῦτα ἐττιλέγοντες ποιεῦσι θὅ 
ἔμοιγε οὐκ ἀρεστά" Αἰγύπτιοι δὲ ϑρησκεύουσι περισσῶς 
τὰ τε ἄλλα περὶ τὰ ἱρὰ καὶ δὴ καὶ τάδε. ἐοῦσα ἡ 41- 
γυτστος ὅμουρος τῇ «Τ“ιβύῃ οὐ μάλα ϑηριώδης ἐστί" τὰ δὲ 
ἐόντα σφι ἅπαντα ἱρὰ νενόμισται, καὶ τὰ μὲν σύντροφα 
αὐτοῖσι [τοῖσε ἀνθρώποισι], τὰ δὲ ov. τῶν δὲ εἵνεκεν 
ἀγεῖται τὰ ϑηρία ἱρὰ εἰ λέγοιμι, καταβαίην ἂν τῷ λόγῳ 
ἐς τὰ ϑεῖα πρήγματα, τὰ ἐγὼ φεύγω μάλιστα ἀπηγέεσθαι" 
τὰ δὲ καὶ εἴρηκα αὐτῶν ἐπεψαύσας, ἀναγκαίῃ καταλαμβα- 
γόμενος δἶπον. νόμος δὲ ἐστὶ περὶ τῶν ϑηρίων ὧδε ἔχων" 
μελεδωνοὶ ἀτοδεδέχαταε τῆς τροφῆς χωρὶς ἑκάστων καὶ 
ἔρσενες καὶ ϑήλεαι τῶν «ἰγυπτίων, τῶν παῖς παρὰ πατρὸς 
ἐκδέκεται τὴν τιμήν. o? δὲ ἐν τῇσι πόλισι ἕκαστοι εὐχὰς 
τάσδε σφι ἀποτελέουσι᾽ εὐχόμενοι τῷ ϑεῷ τοῦ ἂν ἢ τὸ 
ϑηρίον, ξυρῶντες τῶν παιδίων ἢ πᾶσαν τὴν κεφαλὴν ἢ 
τὸ ἥμισυ ἢ τὸ τρέτον μέρος τῆς κεφαλῆς, ἱστᾶσι σταϑμῷ 
πρὸς ἀργύριον τὰς τρέχας" τὸ δ᾽ ἂν ἑλκύσῃ, τοῦτο τῇ με- 
λεδωνῷ τῶν ϑηρίων διδοῖ, ἢ δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ τάμνουσα 
iy9vc παρέχει βορὴν τοῖσε ϑηρίοισι. τροφὴ μὲν δὴ αὖ- 
τοῖσι τοιαύτη ἀποδέδεχται᾽ τὸ δ᾽ ἂν τις τῶν ϑηρίων τού- 
των ἀποχτείνῃ, ἣν μὲν ἑκών, ϑάνατος 1) ζημίη, ἣν δὲ ἀέ- 
χων, ἀποτίένει ζημίην τὴν ἂν οἱ ἱρέες τάξωνται. ὃς δ᾽ 
ἂν ἶβιν ἢ ἴρηκα ἀποχτείνῃ, ἢν τὸ ἑχὼν ἤν τε ἀέκων, 
τεϑνάναι ἀνάγχη. πολλῶν δὲ ἐόντων ὅμοτρόφων τοῖσι 66 
ἀνθρώποισι ϑηρίων πολλῷ ἂν ἔτι πλέω ἐγίνετο, εἰ μὴ 
κατελάμβανε τοὺς αἰελούρους τοιαδε᾽ ἐπεὰν τέκωσι oi 
ϑήλεαι, οὐκέτι φοιτέουσι παρὰ τοὺς ἔρσενας" oi δὲ δι- 
ζήμενοι μίσγεσθαι αὐτῇσε οὐκ ἔχουσι. πρὸς ὧν ταῦτα 

1. γὰρ τὰ πάντα PH | 4. ποιεῦντες ἐπιλέγουσι PH | 6. ἡ Bekker: 
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σοφέζονται vade" ἁρπάζοντες ἀπὸ τῶν ϑηλέων καὶ ὕπαι- 
ρεόμεγοε τὰ τέκνα κτείγουσι, κτείναντες μέντοι ov πτατέον- 
ται al δὲ στερισχόμεναε τῶν τέκνων, ἄλλων δὲ ἐπιϑυ- 
μέουσαι, οὕτω δὴ ἀπικνέονται παρὰ τοὺς ἔρσενας" φι- 
λότεκνον γὰρ τὸ ϑηρίον. πυρκαϊῆς δὲ γενομένης ϑεῖα 
πρήγματα καταλαμβάνει τοὺς αἰελούρους᾽ οἱ μὲν γὰρ l- 
γύπτιοι διαστάντες φυλακὰς ἔχουσι τῶν αἰδλούρων, ἀμε- 
λήσαντες σβεννύναι τὸ καιόμενον, oí δὲ αἰέλουροι διαδύώ- 
γοντὸς xal ὑπερϑρώσκοντες τοὺς ἀνθρώπους ἐσάλλονται 
ἐς τὸ πῦρ. ταῦτα δὲ γινόμενα πένϑεα μεγάλα τοὺς di- 
γυπτέους καταλαμβάνει. ἐν ὅτέοισι δ᾽ ἂν οἰκίοισε alé- 
λουρος ἀποϑάνῃ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, οἱ ἐνοικέοντες πάντες 
ξυρῶνται τὰς ὀφρύας μούνας, παρ᾽ ὅὁτέοισι δ᾽ ἂν κύων, 

67 πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὴν κεφαλήν. ἀπάγονται δὲ οἱ αἰέλου- 
got ἀποϑανόντες ἐς ἱρὰς στέγας, ἔνϑα ϑάπτονται ταρι- 
χευϑέντες, ἐν Βουβάστι πόλι᾽ τὰς δὲ κύνας iy τῇ ἑωυτῶν 

ἕχαστοι πόλε ϑάπτουσι ἐν ἱρῇσι ϑήκῃσι. ὡς δὲ αὕτως 
τῇσε κυσὶ οἱ ἰχνευταὶ ϑάπτονται. τὰς δὲ μυγαλᾶς καὶ 
τοὺς ἴρηκας ἀπάγουσι ἐς Βουτοῦν ττόλεν, τὰς δὲ ἴβις ἐς 
Ἑορμέω πόλιν. τὰς δὲ &gxrovg ἐούσας σπανίας καὶ τοὺς 
λύκους οὐ πολλῷ τεῳ ἐόντας ἀλωπέκων μέζονας αὐτοῦ 
ϑάπτουσι τῇ ἂν εὑρεϑέωσι κείμενοι. 

Τῶν δὲ κροχοδείλων φύσις ἐστὶ τοιήδε. τοὺς χει- 
μεριωτάτους μῆνας τέσσέρας ἐσϑέει οὐδέν, ἐὸν δὲ vevga- 
zov» χερσαῖον xal λιμναῖον ἐστέ. τέκεει μὲν yàg φὰ ἐν 
γῇ καὶ ἐκλέπει, καὶ τὸ πολλὸν τῆς ἡμέρης διατρέβει ἐν 
τῷ ξηρῷ, τὴν δὲ νύχτα πᾶσαν ἐν τῷ ποταμῷ᾽ ϑερμότε- 
ρον γὰρ δή ἔστι τὸ ὕδωρ τῆς τε αἰϑρίης καὶ τῆς δρόσου. 
πάντων δὲ τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ϑνητῶν τοῦτο ἐξ ἐλαχίστου 
μέγιστον γίνδται᾽ τὰ μὲν yàg φὰ χηνέων ov πολλῷ μέ- 
ζονα τίκτει, καὶ ὃ νεοασὸς κατὰ λόγον τοῦ qo γένεται, 
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αὐξανόμενος δὲ γένδται xal ἐς ἑπτακαίδεκα πήχεας καὶ 
μέζων ἔτι. ἔχει δὲ ὀφθαλμοὺς μὲν ὑός, ὀδόντας δὲ με- 
γάλους καὶ χαυλιόδοντας κατὰ λόγον τοῦ σώματος. γλώσ- 
σαν δὲ μοῦνον ϑηρίων οὐκ ἔφυσε, οὐδὲ κινέεε τὴν κάτω 
γνάϑον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο μοῦνον ϑηρίων τὴν ἄνω γνάϑον 
προσάγει τῇ κάτω. ἔχει δὲ καὶ ὄνυχας καρτεροὺς καὶ 
δέρμα λεπιδωτὸν ἄρρηκτον imi τοῦ γώτου. τυφλὸν δὲ 
ἐν ὕδατι, ἐν δὲ τῇ αἰϑρίῃ ὀξυδερκέστατον. ἅτε δὴ ὧν 
ἐν ὕδατι δίαιταν ποιξύμδνον, τὸ στόμα ἔνδοϑεν φορέει 
πᾶν μεστὸν βδελλέων. τὰ μὲν δὴ ἄλλα ὄρνεα καὶ ϑηρία 
φεύγει μεν, ὃ δὲ τροχέλος δἰρηναῖόν οἱ ἐστὶ ἅτε ὠφελεο- 
μένῳ πρὸς αὑτοῦ" ἐπεὰν γὰρ ἐς τὴν γῆν ἐχβῇ ἐκ τοῦ 
ὕδατος Ó κροκόδειλος καὶ ἔπειτα χάνῃ (ἔωϑε γὰρ τοῦτο 
ὡς ἐπίπαν ποιέειν πρὸς τὸν ζέφυρον), iv9avra ὃ τροχίλος 
ἐσδύνων ἐς τὸ σεόμα αὐτοῦ καταπένει τὰς βδέλλας" ὃ δὲ 
ὠφελεύμενος ἥδεται καὶ οὐδὲν σένεται τὸν τροχέλον. τοῖσι 69 
μὲν δὴ τῶν «Αἰγυπτίων igoí εἰσε οἱ κροκόδειλοι, τοῖσε δὲ 
οὔ, ἀλλ᾽ ἅτε πολεμίους περιέπουσι" οἱ δὲ περί τὸ Θή- 
βας καὶ τὴν ἸΜοίριος λέμνην οἰκέοντες καὶ κάρτα ἥγηνται 
αὐτοὺς εἶναι ἱρούς" ἐκ πάντων δὲ ἕνα ἑκάτεροι τρέφουσι 
χροχόδειλον δεδιδαγμένον εἶναι χειροήϑεα, ἀρτήματά τε 
λέϑινα χυτὰ καὶ χρύσεα ἐς τὰ ὦτα ἐνϑέντες καὶ ἀμφι- 
δέας περὶ τοὺς ἐμπροσϑίους πόδας, καὶ σιτέα ἀποτακτὰ 
διδόντες καὶ ἱρήεα, καὶ τεδριέποντες ὡς κάλλιστα ζώντας᾽ 

ἀποϑανόντας δὲ ϑάπετουσι ταριχεύοντες ἔν ἱρῇσι ϑήκῃσι. 
oí δὲ περὶ Ἐλεφαντίνην πόλιν οἰκέοντες καὶ ἐσϑίουσι 
αὑτοὺς ovx ἡγεόμενοι ἱροὺς εἶναι. καλέονται δὲ οὐ κρο- 
κόδειλοι ἀλλὰ χάμψαι" κροκοδείλους δὲ Ἴωνες ὠνόμασαν, 
εἰκάζοντες αὑτῶν τὰ εἴδεα τοῖσι παρὰ σφίσι γεγομένοισι 

χροχοδείλοισι τοῖσε ἐν τῇσι αἱμασιῇσι. ἄγραι δὲ σφέων 70 
πολλαὶ κατεστᾶσι xal παντοῖαι ij δ᾽ ὦν ἔμοιγε δοκέει 
ἀξιωτάτη ἀπηγήσιος δἶναι, ταύτην γράφω. ἐπεὰν νῶτον 
ὑὸς δελεάσῃ περὶ ἄγκιστρον, μετιεῖ ἐς μέσον τὸν ποτα- 

28. προσϑίους 480 | 25. ταριχεύσαντες ϑάπτουσι PR ἢ 27. οὐ 
PR: oi| 31. ἐμοὶ 4860 
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μόν, αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ ποταμοῦ ἔχων δέλφακα 
ζωὴν ταύτην τύπτει. ἐπαχούσας δὲ τῆς φωνῆς ὃ κροχό-- 
ὅδιλος ἵεται κατὰ τὴν φωνήν, ἐντυχὼν δὲ τῷ νώτῳ κα- 
ταπείνεε᾽ οἱ δὲ ἕλχουσι. ἐπεὰν δὲ ἐξελκυσϑῇ ἐς γῆν, πρώ- 
τον ἁπάντων ὃ ϑηρευτὴς πηλῷ κατ᾿ ὧν ἔπλασε αὐτοῦ 
τοὺς ὀφϑαλμούς᾽ τοῦτο δὲ ποιήσας κάρτα εὐπετέως τὰ 
λοιπὰ χϑβιροῦται, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο σὺν πόνῳ. 

Οἱ δὲ ἵπποι οἱ ποτάμιοι νομῷ μὲν τῷ Παπρημίτῃ 
ἱροέ εἰσι, τοῖσι δὲ ἄλλοισι «Αἰγυπτίοισι οὐκ ἷροί. φύσιν 
δὲ παρέχονται ἰδέης τοιήνδε᾽ τετράπουν ἐστί, δίχηλον, 
[ὁπλαὶ βοός], σεμόν, λοφιὴν ἔχον ἵππου, χαυλιόδοντας φαῖ- 
vov, οὐρὴν ἵππου xal φωνήν, μέγαθος ὅσον τε βοῦς ὃ 
μέγιστος" τὸ δέρμα δ᾽ αὑτοῦ οὕτω δή τι παχύ ἔστι στε 
αὔου γενομένου ξυστὰ ποιέεσθαι [ἀκόντια] ἐξ avrov. . 

Γίνονται δὲ καὶ ἐνύδριες ἐν τῷ ποταμῷ, τὰς ἱρὰς 
ἥγηνται εἶναι. νομίζουσι δὲ καὶ τῶν ἰχϑύων τὸν καλεύ- 
μενον λεπιδωτὸν ἱρὸν elvat καὶ τὴν ἔγχελυν, ἱροὺς δὲ τού- 
τους τοῦ Νείλου φασὶ εἶναι, καὶ τῶν ὀρνέϑων τοὺς χη- 

79 γαλώπεχας. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ὄρνις ἷρός, τῷ οὔνομα 

φοῖνιξ. ἐγὼ μέν μιν οὐκ εἶδον εἰ μὴ ὅσον γραφῇ᾽ καὶ 
γὰρ δὴ καὶ σπάνιος ἐπιφοιτᾷ σφι, δι᾿ ἐτέων, ὡς 'HAto- 
πολῖται λέγουσι, πεντακοσίων" φοιτὰν δὲ τότε φασὶ ἐπεάν 
oí ἀποϑάνῃ ὃ πατήρ. ἔστι δέ, εἰ τῇ γραφῇ παρόμοιος, 
τοσόσδε καὶ τοιόσδε᾽ τὰ μὲν αὐτοῦ χρυσόχομα τῶν πτε- 
ρῶν τὰ δὲ ἐρυϑρὰ ἐς τὰ μαάλιστα᾽ αἰετῷ περιήγησιν 
ὁμοιότατος καὶ τὸ μέγαϑος. τοῦτον δὲ λέγουσι μηχανᾶσϑαι 
τάδε, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες" ἐξ ᾿Αραβίης ὁρμώμε- 
γον ἐς τὸ ἱρὸν τοῦ Ἡλίου κομέζειν τὸν πατέρα ἐν σμύρνῃ 
ἐμπιλάσσοντα καὶ ϑάπτειν ἐν τοῦ Ἡλίου τῷ ἱρῷ, κομέζειν 
δὲ οὕτω" πρῶτον τῆς σμύρνης Qv πλάσσειν ὅσον t6 δυ- 
varóg ἐστε φέρειν, μετὰ δὲ πειρᾶσϑαι αὐτὸ φορέοντα, 

4. oi δὲ ἕλχουσι om. PR| éAxvo9g PH| 11. ὁπλαὶ βοὸς seclusit 
St. | 14. ποιέεται PR || ἀχόντια om. Scháfer | 16. τῶν P: πάντων 
ABC, om. ft | 23. εἰ PR: ἐν | 25. interpungunt vulgo post ἐρυϑρά || 
29. ἐμπλάσαντα Cobet || 30. τε] om. PH. τι coni. Schweigháuser || 
31. ἐστι PH: εἶναι 
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μόν, αὑτὸς δὲ ἐπὶ τοῦ χείλεος τοῦ ποταμοῦ ἔχων δέλφακα 
ζωὴν ταύτην τύπτει. ἐπαχούσας δὲ τῆς φωνῆς ὃ χροχό- 
δειλος ἵεταε κατὰ τὴν φωνήν, ἐντυχὼν δὲ τῷ νώτῳ κα- 
ταπένει᾽" οἱ δὲ ἕλκουσι. ἐπεὰν δὲ ἐξελκυσϑῇ ἐς γῆν, πρῶ- 
τον ἁπάντων ὃ ϑηρευτὴς πηλῷ κατ᾿ ὧν ἔπλασε αὐτοῦ 
τοὺς ὀφϑαλμούς" τοῦτο δὲ ποιήσας κάρτα εὐπετέως τὰ 
λοιπὰ χειροῦται, μὴ ποιήσας δὲ τοῦτο σὺν πόνῳ. 

Οἱ δὲ ἵπποι οἱ ποτάμιοι νομῷ μὲν τῷ Παπρημίτῃ 
ἱροέ εἰσι, τοῖσε δὲ ἄλλοισι «ἀἰγυπτίοισε οὐκ ἱροίἔ. φύσιν 
δὲ παρέχονται ἰδέης τοιήνδε" τετράπουν ἐστί, δίχηλον, 
[ὁσελαὶ βοός], σιμόν, λοφιὴν ἔχον ἵππου, χαυλιόδοντας φαῖ- 
γον, οὐρὴν ἵπτεου xal φωνήν, μέγαϑος ὅσον τὸ βοῦς Ó 
μέγιστος" τὸ δέρμα δ᾽ αὑτοῦ οὕτω δή τι παχύ ἐστι στε 
αὔου γενομένου ξυστὰ ποιέεσθαι [ἀχόντια] ἐξ avrov. . 

Γίνονται δὲ καὶ ἐνύδριες iv τῷ ποταμῷ, τὰς ἱρὰς 

ἥγηνται εἶναι. νομέζουσι δὲ καὶ τῶν ἰχϑύων τὸν καλεύ- 
μενον λεπιδωτὸν ἱρὸν εἶναε καὶ τὴν ἔγχελυν, ἱροὺς δὲ τού- 
τους τοῦ Νείλου φασὶ εἶναι, καὶ τῶν ὀρνέϑων τοὺς χη- 

73 ναλώπεκας. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος ὄρνις ἷρός, τῷ οὔνομα 
φοῖνιξ. ἐγὼ μέν μὲν οὐκ εἶδον εἰ μὴ ὅσον γραφῇ καὶ 
γὰρ δὴ καὶ σπάνιος ἐπιφοιτᾷ σφι, δι᾿ ἐτέων, ὡς Ἥλιο- 
πολῖται λέγουσι, πεντακοσίων" φοιτᾶν δὲ τότε φασὶ ἐπεάν 
οἱ ἀποϑάνῃ ὃ πατήρ. ἔστι δέ, εἰ τῇ γραφῇ παρόμοιος, 
τοσόσδε xal τοιόσδε τὰ μὲν αὐτοῦ χρυσόχομα τῶν πτε- 
ρῶν τὰ δὲ ἐρυϑρὰ ἐς τὰ μάλιστα" alevQ περιήγησιν 
ὁμοιότατος καὶ τὸ μέγαϑος. τοῦτον δὲ λέγουσε μηχανᾶσθαι 
τάδε, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες" ἐξ ᾿Τραβίης δρμώμε- 
vov ἐς τὸ ἱρὸν τοῦ Ἡλίου κομίζειν τὸν πατέρα ἐν σμύρνῃ 
ἐμπλάσσοντα καὶ ϑάπτειν ἐν τοῦ Ἡλίου τῷ ἱρῷ, κομέζειν 
δὲ οὕτω" πρῶτον τὴς σμύρνης qOv πλάσσειν ὅσον τε δυ- 
γατός ἐστι φέρειν, μετὰ δὲ πειρᾶσϑαι αὐτὸ φορέοντα, 

4. οἱ δὲ ἕλχουσι om. ΡΗ͂ ἢ éAxvo9g PHR|| 11. ὁπλαὶ βοός seclusit 
St. | 14. ποιέεται PR || ἀκχόντια om. Scháfer | 16. τῶν P: πάντων 
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ἐπεὰν δὲ ἀποτεδιρηϑῇ, οὕτω δὴ κοιλήναντα τὸ φὸν τὸν 
πατέρα ἐς αὑτὸ ἐντιϑέναι, σμύρνῃ δὲ ἄλλῃ ἐμπλάσσειν 
τοῦτο κατ᾽ ὃ τι τοῦ φοῦ ἐχκοιλήνας ἐνέϑηκε τὸν πατέρα" 
ἐσκειμένου δὲ τοῦ πατρὸς γίνεσϑαι τὠυτὸ βάρος᾽ ἐμισιλά- 
σαντα δὲ κομέζειν μὲν ἐπ᾿ ΑΑϊγύπτου ἐς τοῦ Ἡλίου τὸ 
épóv. ταῦτα μὲν τοῦτον τὸν ὄρνιν λέγουσι stotéety. 

Εἰσὶ δὲ περὶ Θήβας ἱροὶ ὄφιες, ἀνθρώπων οὐδαμῶς 14 
δηλήμονες, oi μεγαϑεὶ ἐόντες μικροὶ δύο κέρεα φορέουσι 
περυχότα ἐξ ἄκρης τῆς κεφαλῆς" τοὺς ϑάπτουσι ἀπο- 
ϑανόντας ἐν τῷ ἱρῷ vov Διός" tovtov γὰρ agéoc τοῦ 
ϑεοῦ φασι εἶναι igovc. ἔστι δὲ χώρος τῆς ᾿“ραβέης κατὰ 75 
Bowvrov» πόλιν μάλιστα xp κείμενος, καὶ ἐς τοῦτο τὸ χω- 
glo» ἦλθον σευνϑανόμενος περὶ τῶν meu ὀφέων" 
ἀπικόμενος δὲ εἶδον ὀστέα ὑφίων καὶ ἀκάνγϑας πλήϑεϊ 
μὲν ἀδύνατα ἀπηγήσασϑαι, σωροὶ δὲ ἦσαν ἀχανϑέων καὶ 
μϑγάλοι. xat ὑποδεόστϑροι "αὶ ἐλάσσονες ἔ ἔτε τούτων, 7toÀ- 

Ael δὲ ἦσαν οὗτοι. ἔστι δὲ ὃ χῶρος οὗτος, ἂν τῷ αἱ üxay- 
Sau κατακεχύαταει, τοιόσδε τις, ἐσβολὴ ἐξ ὀρέων στεινῶν 
ἐς πδδέον μόγω, τὸ δὲ πεδίον τοῦτο συνάπτει τῷ i- 

γυτεσίῳ πεδίῳ. λόγος δὲ ἐστὲ ἅμα τῷ ἔαρε πτερωτοὺς 
ὄφις ἐκ τῆς ΦἸραβίης πέτεσθαι ἐπ᾿ «Αἰγύπτου, τὰς δὲ 
ἔβις τὰς ὄρνιϑας ἀπαντώσας ἐς τὴν ἐσβολὴν ταύτης τῆς 
χώρης οὗ παριέναι τοὺς ὄφις ἀλλὰ κατακεείνειν. καὶ τὴν 
ἶβιν διὰ τοῦτο τὸ ἔργον τετιμῆσϑαι λέγουσι 4ραβιοι με- 
γάλως πρὸς «ἀἰγυπείων᾽ ὁμολογέουσι δὲ καὶ “Πἰγύπτιοι 
διὰ ταῦτα τιμᾶν τὰς ὄρνιϑας ταύτας. εἶδος δὲ τῆς μὲν T6 
ἔβοος τόδε᾽ μέλαινα δεινῶς πᾶσα, σκέλεα δὲ φορέει γε- 
θάνου, πτρΘόύσωπον δὲ ἐς τὰ μάλιστα ἐπίγρυπον, μέγαϑος 
ὕσον. χρέξ, τῶν uà» δὴ μελαινέων τῶν μαχομενέων πρὸς 
τοὺς ὄφις ἥδε ἰδέη, τῶν δ᾽ ἐν ποσὶ μᾶλλον δἱλευμενέων' 
τοῖσι ἀνθρώπουσι (διξαὶ γὰρ δή εἶσε ἔβιες) quis) τὴν κε- 

3. 4. ἐγχοιλήνας ---ἐγχειμένον PR | 5. μιν om. PR | 12. Bov- 
βαστιν AvGutschmid | 13, περὶ om. PR | πτερωτῶν om. ABC || 
15. ἀχκαμϑέων PR: τῶν 9o» || 18. στεινὴ [31]. ἡ ψιλη 480. ἥδε, 
ψιλὴ Cobet, an ἡ ἰδέη ψιλὴϊ 

Herodotus I. 10 



146 τς ἨΡΟΔΟΤΟΥ B 

φαλὴν καὶ τὴν δειρὴν πᾶσαν, λευκὴ πετεροῖσιε τελὴν κεφα- 
λῆς καὶ αὐχένος καὶ ἀκρέων τῶν πτερύγων καὶ τοῦ πυ- 
γαίου ἄχρου (ταῦτα δὲ τὰ εἶπον πάντα μέλανα ἐστὶ 
δεινῶς), σκέλεα δὲ καὶ πρόσωπον ἐμφερὴρ τῇ ἑτέρῃ. 
τοῦ δὲ ὄφιος ἡ μορφὴ οἵη περ τῶν vógov, πτέλα δὲ ov 
πτερωτὰ φορέει ἀλλὰ τοῖσι τῆς νυκτερέδος πτεροῖσι μά- 
λιστά κῃ ἐμφερέστατα. τοσαῦτα μὲν ϑηρέων πέρε᾽ ἱρῶν 
εἰρήσϑω. | 

«doro» δὲ δὴ «Αἰγυπτίων oi μὲν περὶ τὴν σπειρο- 
μένην «“Ἅἴγυπτον οἰκέουσι, μνήμην ἀνθρώπων πάντων ἔπα- 
σχέοντες μάλιστα λογιώτατοι εἰσὶ μακρῷ τῶν ἐγὼ ἐς δια- 
πειραν ἀπικόμην, τρόπῳ δὲ ζόης τοιῷδε διαχρέωνται" 
συρμαΐζουσι τρεῖς ἡμέρας ἐπεξῆς μηνὸς ἑκάστου, ἐμέτοισι 
ϑηρώμενοι τὴν ὑγιείην καὶ κλύσμασι, νομέζοντες ἀπὸ τῶν 
τρεφόντων σιτίων πάσας τὰς νούσους τοῖσι ἀνθρώποισι 
γένεσϑαι. εἰσὶ μὲν γὰρ xal ἄλλως «Αἰγύπτιοι μετὰ Adi 
βυας ὑγιηρέστατοι πάντων ἀνϑθρῴπων τῶν ὡρέων δοκέειν 
ἐμοὶ εἵνεχα, ὅτε οὐ μεταλλάσσουσε αἱ ὧραι" ἐν γὰρ τῇσι 
μεταβολῇσι τοῖσι ἀνθρώποισι ai νοῦσοι μάλεστα γένονται 
τῶν τε ἄλλων πάντων καὶ δὴ καὶ τῶν ὡρέων μάλιστα. 
ἀρτοφαγέουσι δὲ ἔκ τῶν ὀλυρέων ποιεῦντες ἄρτους, τοὺς 
ἐκεῖνοι κυλλήστις ὀνομάζουσι. οἴνῳ δὲ ἐκ χρυιϑέων πϑ- 
ποιημένῳ διαχρέωνται" οὗ γάρ σφι εἰσὶ ἐν τῇ χώρῃ ἄμ- 
πελοι. ἰχϑύων δὲ τοὺς μὲν πρὸς ἥλιον αὐήναντες ὠμοὺς 
σιτέονται, τοὺς δὲ ἐξ ἅλμης τεταριχευμένους. ὀρνέϑων 
δὲ τούς τε ὄρτυγας καὶ τὰς νήσσας χαὶ τὰ μιχρὰ τῶν 
ὀρνίϑων ὠμὰ σιτέονται προταριχεύσαντες. τὰ δὲ ἄλλα 
ὅσα ἢ ὀρνέϑων ἢ ἰχϑύων σφι ἐστὶ ἐχόμενα, χωρὶς ἢ ἢ óxó- 
σοι σφι igol ἀποδεδέχαται, τοὺς λοιποὺς ὀπτοὺς καὶ 
ἑφϑοὺς σιτέονται. 

"Ev δὲ τῇσι συνουσίῃσι τοῖσι εὐδαίμοσε αὐτῶν, ἐπεὰν 
ἀπὸ δείπνου γένωνται, περιφέρει ἁνὴρ νεχρὸν iv σορῷ 

2. αὐχένος PH. Theo progymn. p. 242 W.: τοῦ αὐχένος | ἄχρων 
L| τοῦ zvyalov ABC. Theo: zvyalov |] 3. μέλαινα €, μέλενα H ἢ 
2. δὴ χρέωνται 486! 17. ἀνδρῶν PR|| 27. ὀρνιϑίων ΡᾺ 
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ξύλινον πεποιημένον, μεμιμημένον ἐς τὰ μάλιστα καὶ 
γραφῇ καὶ ἔργῳ, μέγαϑος ὅσον τε [πάντῃ] πηχυαῖον 5 
δέπηχυν, δεικνὺς δὲ ἑχάστῳ τῶν συμποτέων λέγει "lg τοῦ- 
τον ὁρέων πῖνέ τὲ xal τέρπευ" ἔσεαι γὰρ ἀποθανὼν τοι- 
οὗτος: ταῦτα μὲν παρὰ τὰ συμπόσια ποιεῦσι. πατρέ- 79 
οισι δὲ χρεώμενοι νόμοισι ἄλλον οὐδένα ἐπικεώνται᾽ τοῖσι 
ἄλλα τε ἐπάξια ἐστὶ νόμιμα, καὶ δὴ καὶ ἄξισμα ἕν ἔστι, 
'"divoc, ὄσπερ ἔν τε Φοινίκῃ ἀοίδιμος ἐστὶ καὶ ἐν Κύπρῳ 

ο΄ xal ἄλλῃ, κατὰ μέντοι ἔϑνεα οὔνομα ἔχει, συμφέρεται δὲ 
10 ὠυτὸς εἶναι τὸν οἱ Ἕλληνες “(νον ὀνομάζοντες ἀείδουσι, 

ὥστε πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἀποθωμάζειν μὲ τῶν περὶ 
Αἴγυπτον ἐόντων, ἐν δὲ δὴ καὶ τὸν «νον ὅὁκόϑεν ἔλαβον 
τὸ οὔνομα φαίνονται δὲ αἰεί κοτε τοῦτον ἀείδοντες. 
ἔστι δὲ ΑἸἰϊγυπτιστὶ ὁ Τίνος καλεύμενος ἹΠανερῶς. ἔφασαν 

15 δέ μὲν Αἰγύπτιοι τοῦ πρώτου βασιλεύσαντος «Αἰγύπτου 
παῖδα μουνογενέα γενέσϑαι, ἀποθανόντα δὲ αὑτὸν ἄνωρον 
ϑρήνοισι τούτοισι ὑπὸ Αϊγυπτέων τιμηϑῆναι, καὶ ἀοιδήν 
ve ταύτην πρώτην καὶ μούνην σφίσι γενέσϑαι. συμφέ- 80 
ρονται δὲ καὶ τόδε ἄλλο Αἰγύπτιοι Ἑλλήνων μούνοισι 

0 “ακεδαιμονέοισι" οἱ γεώτεροιε αὑτῶν τοῖσι πρεσβυτέροισι 
συντυγχάνοντες εἴχουσι τῆς 0000 καὶ ἐχτράπονταε καὶ 
ἐπιοῦσι ἐξ ἕδρης ὑπανιστέαται. τόδε μέντοι ἄλλοισι [EÀ- 
λήνων) οὐδαμοῖσε συμφέρονται" ἀντὶ τοῦ προσαγορεύειν 
ἀλλήλους ἐν τῇσι ὅδοῖσι προσκχυνέουσι κατιέντες μέχρι τοῦ 

25 γούνατος τὴν χεῖρα. ἐνδεδύχασι δὲ κυϑώνας λινέους περὶ 81 
rà σκέλεα ϑυσανωτούς, τοὺς καλέουσι καλασέρις ᾿ ἐπὶ τού- 
τοισι δὲ εἰρένεα εἵματα λευκὰ ἐπαναβληδὸν φορέουσι. οὗ 
μέντοι ἔς γε τὰ ἱρὰ ἐσφέρεταε εἰρένεα οὐδὲ συγκαταϑάπτε- 
ταί σφε οὐ γὰρ ὅσιον. ὁμολογέουσι δὲ ταῦτα τοῖσι Op- 

8 φικοῖσε καλεομένοισι [καὶ Βακχικοῖσι, ἐοῦσι δὲ “4ἰγυπτέ- 
οισι] καὶ Πυϑαγορείοισι" οὐδὲ γὰρ τούτων τῶν ὀργίων 

CQ 

2. πάντῳ seiunxit St. [ 7. ἐπάξια PR: ἀπαξ ἃ | £v ἐστι Wesseling: 
ἔνεστι ἢ 12. τοῦ Alvov? | 13. το οὔνομα del. Wesseling | 14. o om. 
PR || 15. αἰγνπτίων PR ἢ 16. ἄωρον H. Eustath. Il. p. 1164 [ 22. ἄλλο 
HStephanus 1 Ξλλήνων seclusit St. | 30. xal. Βακχχικοῖσι --- Αἰγυπτίοισι 
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μετέχοντα ὅσιον ἐστὶ ἐν εἰρινέοισε εἵμασι ϑαφϑῆναι. ἔστι 
δὲ πδρὶ αὐτῶν ἱρὸς λόγος λεγόμενος. 

82 ' Καὶ τάδε ἄλλα «Αἰγυπτίοισι ἐστὶ ἐξευρημένα, μείς τε 
καὶ ἡμέρη ἑκάστη Jeu» Orev ἐστί, καὶ τῇ ἕκαστος ἡμέρῃ 
γενόμενος ὁτέοισι ἐγχυρήσει καὶ ὅκως τελευτήσεο xol ὅὁχοῖός 
τος ἔσται. καὶ τούτοισε τῶν Ἑλλήνων οἱ ἐν ποιήσι γε- 
γόμδνοι ἐχρήσαντο. τέρατά. τε πλέω σφι ἀνεύρηται ἢ τοῖσι 
ἄλλοισε ἅπασι ἀνθρώσοισε" γενομένου γὰρ τέρατος φυ- 
λάσσουσι γραφόμενοι πὠποβαῖνον, καὶ ἤν κοτε ὕσεερον 
παραπλήσιον τούτῳ γένηται, χατὰ τὠυτὸ νομίζουσι àzo- 

88 βήσεσϑαι. μαντικὴ δὲ αὐτοῖσε ὧδε διακέδται" ἀνϑρώπων 
μὲν οὐδενὶ τυροσχέεται ἡ τέχνη, τῶν δὲ ϑεῶν μεεεξετέ- 
ροισι" καὶ γὰρ Ἡρακλέος μαντήιον αὐτόϑυ ἐστὶ καὶ 4πόλ- 
Àcvog: καὶ ᾿4ϑηναίης καὶ ““ρτέμιδος καὶ Ἄρεος καὶ Ζός, 
καὶ τό γε μάλιστα ἐν τιμῇ ἄγονται πάντων τῶν μαντηίων, 
“Ἰητοῦς ἐν Βουτοῖ πόλε ἐστί. οὐ μέντοι αἵ ye μαντηίαι 

84 σφι κατὰ τὠυτὸ ἑστᾶσι, ἀλλὰ διάφοροι εἰσέ. ἡ δὲ ἰητρεχὴ 
κατὰ τάδε σφι δέδασται" μιῆς νούσου ἕκαστος ἴητρός ἐστι 
xai ov πλεύνων. πάντα δ᾽ ἰητρῶν ἐστι τυλέα᾽ οὗ μὲν 
γὰρ. ὀφϑαλμῶν ἰητροὶ κατεστᾶσι, oi δὲ κεφαλῆς, οἱ δὲ 
ὀδόντων, οἱ δὲ τῶν κατὰ νηδύν, οἱ δὲ τῶν ἀφανέων νούσων. 

.85 Θρῆνοι δὲ καὶ ταφαί σφεων» εἰσὶ αἵδε᾽ τοῖσι ἂν ἀσο- 
γένηται ἐκ τῶν οἰχέων ἄνϑρωστος τοῦ τις καὶ λόγος ἢ ἢ τὸ 
ϑῆλυ yévog πᾶν τὸ ἐκ τῶν οἰκέων τούτων κατ᾽ ὧν ἐπλά- 

-gevo τὴν κεφαλὴν πηλῷ ἢ καὶ τὸ πρόσωπον, κἄσοδετα By 
τοῦσι οἰχέοισι λακοῦσαι τὸν νεκρὸν αὐταὶ avà τὴν πόλιν 
σετρωφώμεγαν τύπεογεαι. ἐποζωμέναυ καὶ φαίένουσαι τοὺς 
μαζούς, σὺν δέ σφε αἱ προσήχουσαι. πᾶσαι, δετέρωϑεν δὲ 
οὗ ἀμδρος τύτστονεαι ἐπεεζωμένοι. καὶ οὗτοι. ἐπεὰν δὲ 

86 ταῦτα ποιήσωσι, οὕτω ἐς πὴν ταρέχευσεν κομέζουσε. — eloi 
δὲ οὗ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ κατέαται καὶ τέχνη» ἔχουσι παύ- 
την. οὗτοι, ἐπεάν σφε κομισϑῇ νεκρός, δεικνύουσι τοῖσι 

ὅ.. τέοισι ABC | 7. εὕρηται PR ἢ 14. ἀϑήνης ABC | 11. χα- 
τεστάσιν᾽ | 21. τῶν κατὰ] κατὰ ABC | 26. αὗται PR || 21. ὑπεζω- 
μέναι R 
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χομέσασε παραδείγματα νεχρῶν ξύλινα, τῇ γραφῇ uet 
μημένα ..., καὶ τὴν μὲν σπουδαιὐτάτην αὐτέων φασὲ 
εἶναι τοῦ. οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι τὸ οὔνομα ἐπὶ τοιούτῳ 
πρήγματι ὀνομάζειν, τὴν δὲ δευτέρην δεικνύουσι ὕποδεε- 
στέρην ve ταύτης xol εοὐτελεστέρην, τὴν δὲ τρίτην εὗτε- 
λεστάτην᾽ φράσαντος δὲ πυνϑάνονται παρ᾽ αὐτῶν κατὰ 
ἥντινα βούλονταί σφε σχευασϑῆγαι τὸν νεκρόν. oi μὲν 
δὴ ἐκποδὼν μισϑῷ ὁμολογήσαντες ἀπαλλάσσονται, oi δὲ 
ὑπολειπόμενοι ἐν οἰχήμασι ὧδε τὰ σσσσουδαιότωτα ταρι- 
χεύουσι. πρῶτα μὲν Oxohug σιδήρῳ διὰ τῶν μυξωτήρων ἡ 
ἐξάγουσι τὸν ἐγκέφαλον, τὰ μὲν αὐτοῦ οὕτω ἐξάγοντες, ̓  
τὰ δὲ ἐγχέοντος φάρμακα" μετὰ δὲ λίϑῳ «Πὐἰϑιοπικῷ ὀξέι 
παρασχίσαντες σσαρὰ σὴν λεσεάρην ἐξ ὧν εἷλον. τὴν χοιλίην 
πᾶσαν, ἐκκαϑήφαντες δὲ αὑτὴν καὶ διηϑήσαντες οἴνῳ φοι- 
γικηίῳ αὔτις διηϑέουσι ϑυμιήμασι τετρειμμένοεσι" ἔπειτα 
τὴν νηδὺν σμύρνης ἀκηράτου τετριμμένης καὶ κασίης καὶ 
τῶν ἄλλων ϑυμεημάτων, πλὴν λιβανωτοῦ, πελήσαντες συρ- 
ράπτουσι δπίσω. ταῦτα δὲ στοιήσαντες ταριχεύουσι λίτρῳ 
χρύψαντες ἡμέρας ἑβδομήκοψεα᾽ πλεῦνας δὲ τουτέων ov 
ἔξεστι voQuyevery. ἐπεὰν δὲ παρέλθωσι αἱ ἑβδομήκοντα, 
λούσαντες τὸν νεχρὸν κατειλίσσουσε “τᾶν αὐτοῦ τὸ σῶμο 
σινδόνος βυσσίγης τελαμῶσι κατατετμημένοισι, ὑποχρίον- 
τες τῷ κόμμε, τῷ δὴ ἀντὲ κόλλης τὰ πολλὰ χρέωνται di- 
γύπφιοι. ἐνθεῦτεν δὲ παραδεξάμενοί μὲν οἱ προσήκοντες 
ποιεῦνται ξύλινον τύπον ἀνϑρωποειδέα, ποιησάμενοι δὲ 
ἐσεργνῦσει τὸν νεκρόν, xal καταχληίσαντες οὕτω ϑησανυρέ- 
ζουσι ἐν οἰκήματι ϑηκαίῳ, ἱστάντες ὑρϑὸν πρὸς τοῖχον. 
οὕτω μὲν τοὺς τὰ πολυτελέστατα σκευάζουσι νεχρούς, 81 
τοὺς δὲ τὰ μέσα βουλομένους τὴν δὲ πολυτελείην φεύγον- 
τας σχευάζουσι ὧδε ἐπεὰν τοὺς κλυστῆρας τελήσωνταὶ 
τοῦ ἀπὸ κέδρου ἀλείφατος γινοβιένου, &y o»: ἔπλησαν τοῦ 
γεχροῦ τὴν κοιλίην, οὔτε ἀναταμόντες αὐτὸν οὔτε ἐξελόν- 

τες τὴν νηδύν, κατὰ δὲ τὴν ἕδρην ἐσηϑήσαντες καὶ ἐπε- | 

2. lacunam signavit St: perierunt alia fere τρία ὅσαι περ xal 
ταριχεύσιες πατεστᾶσι ἢ 17. ϑυωμάτων P ἢ 80. τοὺς om. PR | 
33. χατὰά τε 486 
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λαβόντες τὸ κλύσμα τῆς ὀπίσω ὅδοῦ ταριχεύουσι τὰς προ- 
κειμένας ἡμέρας, τῇ δὲ τελευταίῃ ἐξιεῖσι ἐς τῆς κοιλέης 
τὴν κεδρέην τὴν ἐσῆκαν πρότερον. ἢ δὲ ἔχει τοσαύτην 
δύναμιν cre ἅμα ἑωυτῇ τὴν νηδὺν καὶ τὰ σπλάγχνα κα- 
τατετηχότα ἐξάγει" τὰς δὲ σάρκας τὸ λέτρον κατατήχει, 
καὶ δὴ λείπεται τοῦ γεχροῦ τὸ δέρμα μοῦνον καὶ τὰ ὑστέα. 
ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, ἀπε ὧν ἔδωκαν οὕτω τὸν νεκρόν, 

88 οὐδὲν ἔτι πρηγματευϑέντες. ἡ δὲ τρίτη ταρίχευσις ἐστὶ 
ἥδε, T) τοὺς χρήμασι ἀσθενεστέρους σχευάξει" συρμαίῃ 
διηϑήσαντες τὴν κοιλέην ,Ταριχεύουσι τὰς ἑβδομήκοντα 

x 89 ἡμέρας καὶ ἔπειτα ἀπ᾽ ὧν ἔδωκαν ἀποφέρεσϑαι. τὰς 
δὲ γυναῖκας τῶν ἐπιφανέων ἀνδρῶν, ἐπεὰν τελευτήσωσι, 
οὐ παραυτέκα διδοῦσι ταριχεύειν, οὐδὲ ὅσαι ἂν ἔωσι &bet- 
δέες κάρτα καὶ λόγου πελεῦνος γυναῖχες᾿" ἀλλ᾽ ἐπεὰν τρι- 

ταῖαι 7 τεταρταῖαι γένωνται, οὕτω παραδιδοῦσι τοῖσι 
ταριχεύουσι. τοῦτο δὲ ποιεῦσι οὕτω τοῦδε εἵνεχεν, ἵνα 
μή σφι οἱ ταριχευταὶ μέσγωνται τῇσι γυναιξί" λαμφϑῆναι 
γὰρ τινὰ φασὶ μισγόμενον νεχρῷ προσφάτῳ γυναικός, κα- 

90 τειπεῖν δὲ τὸν ὁμότεχνον. ὃς δ᾽ ἂν ἢ αὐτῶν «Αἰγυπτέων 
ἢ ξείνων ὁμοίως ὑπὸ κροκοδείλου ἁρπασϑεὶς ἢ ὕπ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ ποταμοῦ φαένηται τεϑνεώς, κατ᾽ ἣν ἂν móAw ἔξε- 
γδιχϑῇ, τούτους πᾶσα ἀνάγκη ἐστὶ ταριχεύσαντας αὑτὸν 
καὶ περιστείλαντας ὡς κάλλιστα ϑάψαι ἐν ἱρῆσι ϑύκῃσι" 
οὐδὲ ψαῦσαι ἔξεστι αὑτοῦ ἄλλον οὐδένα οὔτε τῶν προσ- 
ηκόγτων οὔτε τῶν φίλων, ἀλλά μιν. οἱ ἱρέες αὐτοὶ τοῦ 
Νείλου ἅτε πλέον τε ἢ ἀνθρώπου νεκρὸν χειραπτάζοντες 
ϑάπτουσι. 

9: Ἑλληνικοῖσι δὲ νομαίοισι φεύγουσι χρᾶσϑαι, τὸ δὲ 
σύμπαν εἰπεῖν, μηδ᾽ ἄλλων μηδαμὰ μηδαμῶν ἀνϑρώπων 
γομαίοισι. οἱ μέν νυν ἄλλοι «Αἰγύπτιοι οὕτω τοῦτο φυ- 
λάσσουσι, ἔστι δὲ Χέμμις πόλις μεγάλη νομοῦ τοῦ Θη- 
βαϊκοῦ ἐγγὺς Νέης πόλεος" iv ταύτῃ τῇ πόλι ἐστὶ Περ- 

σέος τοῦ Δανάης ἱρὸν τετράγωνον, πέριξ δὲ αὐτοῦ φοί- 

10. τας om. PR | 29. μηδαμά om. R.Cobet | 31. χέμμις PR. 
Steph. Byz. s. v.: χέμις (et infra χεμῖται) 
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yuXeg πεφύκασι. τὰ δὲ πρόπυλα τοῦ ἱροῦ [λέϑινα)] ἐστὶ 
κάρτα μεγάλα" ἐπὶ δὲ αὑτοῖσι ἀνδριάντες δύο ἑστᾶσι λί- 
ϑινοι μεγάλοι. ἐν δὲ τῷ περιβεβλημένῳ τούτῳ νηός τε 
ἔνι καὶ ἄγαλμα ἐν αὑτῷ ἐνέστηκε τοῦ Περσέος. οὗτοι οἱ 
Χεμμῖται λέγουσι τὸν Περσέα πεολλάκις μὲν ἀνὰ τὴν γῆν 
φαίνεσϑαέ σφι πολλάκις δὲ ἔσω τοῦ ἱροῦ, σανδαάλιόν τε 
αὐτοῦ πεφορημένον δὑρίσχεσϑαι ἐὸν τὸ μέγαϑος δέπηχυ, 
τὸ ἐπεὰν φανῇ, δὐϑηνέειν ἅπασαν «“ἴγυπτον. ταῦτα μὲν 
λέγουσι, ποιεῦσε δὲ τάδε Ἑ}λληνικὰ τῷ Περσέι᾽ ἀγῶνα 

10 γυμνικὸν τιϑεῖσι διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχοντα, παρέχοντες 
ἄεϑλα κτήνεα καὶ χλαένας καὶ δέρματα. εἰρομένου δέ uev 
ὅ τε σφι μούνοισι ἔωϑε ὁ Περσεὺς ἐπιφαίένεσϑαει καὶ ὁ 
τε κεχωρέδαται «Αἰγυπτίων τῶν ἄλλων ἀγῶνα γυμνικὸν 
τιϑέντες, ἔφασαν τὸν Περσέα ἐκ τῆς ἑωυτῶν πόλιος ye- 

15 yovévat* τὸν γὰρ Δαναὸν καὶ τὸν “υγκέα ἐόντας Χεμ- 
μίτας ἐκπλῶσαι ἐς τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ δὲ τούτων γενξηλο- 
γέοντες κατέβαινον ἐς τὸν Περσέα. ἀπικόμενον δὲ αὐτὸν 
ἐς “«“ἴγυπτον κατ᾽ αἰτέην τὴν καὶ Ἕλληνες λέγουσι, οἴσοντα 
ix “πιβύης τὴν. Γοργοῦς κεφαλήν, ἔφασαν ἐλϑεῖν καὶ παρὰ 

20 σφέας καὶ «ἀναγνῶναι τοὺς συγγενέας πάντας" ἐχμεμαϑη- 
κότα δέ μὲν ἀπικέσϑαι ἐς «ἴγυπτον τὸ τῆς Χέμμιος οὔ- 
γομα, πεπυσμένον παρὰ τῆς μητρός. ἀγῶνα δέ oi γυμ- 
γιχὸν αὑτοῦ κελεύσαντος ἐπιτελέειν. 

Ταῦτα μὲν πάντα οἱ κατύπερϑε τῶν ἑλέων olxéovveg 92 
35 Αϊγύπτιοι νομέζουσι" οἱ δὲ δὴ ἐν τοῖσι ἕλεσι κατοικη- 

μένοι τοῖσε μὲν αὐτοῖσι νόμοισι χρέωνται τοῖσι καὶ oi 

ἄλλοι «Αἰγύπτιοι, καὶ τὰ ἄλλα καὶ γυναικὶ μιῇ ἕκαστος. 
αὐτῶν συνοικέει κατά περ Ἕλληνες, ἀτὰρ πρὸς εὐτελείην 
τῶν σιτέων τάδε σφι ἄλλα ἐξεύρηται. ἐπεὰν πλήρης γέ- 

30 νηται ὁ ποταμὸς καὶ τὰ πεδέα πεϑλαγίσῃ, φύεται à» τῷ. 
ὕδατι κρίνεα πολλά, τὰ «Αἰγύπτιοι καλέουσι λωτόν" ταῦτ᾽ 
ἐπεὰν δρέψωσι αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον καὶ ἔπειτα τὸ ix 
μέσου τοῦ λωτοῦ, τῇ μήκωνε ἐὸν ἐμφερές, πτέσαντες 7τοι- 

σι 

1. λέϑινα separavit St, | 33. τῷ t Eustath. Od. p. 1616: τῷ [| πεί- 

σαντες PH, (Theophr. hist, pl. IV 8 11), Eustath, Il. p. 481: ὀπτήσαντες 



152 HPOAOTOY B 

εὔνται ἐξ αὐτοῦ ἄρτους Oz xoUg πυρί. ἔστε δὲ xal ἡ ῥίζα 
τοῦ λωτοῦ τούτου ἐδωδίμη καὶ ἐγγλύσσει ἐπεξδικέως, ἐὸν 
στρογγύλον, μέγαϑος κατὰ μῆλον. ἔστι δὲ καὶ ἄλλα κρένεα 
ἑόδοισι ἐμφερέα, ἐν τῷ ποταμῷ γινόμενα καὶ ταῦτα, ἐξ 
ὧν ὃ καρπὸς ἐν ἄλλῃ κάλυκε παραφυομένῃ ἐκ τῆς ῥίζης 
γίνεται, κηρίῳ σφηχῶν ἰδέην ὃ ὁμοιότατον" ἐν τούτῳ τρωχτὰ 
000» τὲ πυρὴν ἐλαίης ἐγγίνεται συχνά, τρώγεται δὲ καὶ 
ἁπαλὰ ταῦτα xal aba. en» δὲ βύβλον τὴν ἐπέτειον γινο- 
μένην ἐπδὰν ἀνασπάσωσε ἐκ τῶν ἑλέων, τὰ μὲν ἄνω αὖ- 
τῆς ἀποτάμνονεες ἐς ἄλλο τι τράπουσι, τὸ δὲ κάτω λὲ- 
λδιμμένον ὅσον τε ἐπὶ πῆχυν τρώγουσι [καὶ τεωλέουσι]" 
οἱ δὲ ἂν καὶ κάρτα βούλωνται χρηστῇ τῇ βύβλῳ χρᾶσϑαι, 
ἐν κλιβάνῳ διαφανέε πνέξαντες οὕτω τρώγουσι. οἱ δὲ 
τινὲς αὐτῶν ζῶσι ἀπὸ «ov» ἰχϑύων μοῦνον, τοὺς ἐτεξὰν 
λάβωσι καὶ ἐξέλωσε τὴν κοιλίην, αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον 
xal ἔπειτα αὔους ἐόντας σιτέονται. 

Οἱ δὲ ἰχϑύες οἱ ἀγελαῖοι ἐν μὲν τοῖσε ποταμοῖσι οὐ 
μάλα γένονται, τρεφόμενοε δὲ ἐν τῇσε λίμνῃσε τοιάδε 
ποιεῦσι. wá» σφεας ἐσέῃ οἷστρος κυΐσκεσϑαι, ἀγεληδὸν 
ἐχπλώουσε ἐς ϑάλασσαν᾽ ἡγέονται δὲ οἱ ἔρσενες ἀἁπορραέ- 
γοντες τοῦ ϑοροῦ, ai δὲ ἑπόμεναι ἀνακάπτουσι καὶ ἐξ 
αὐτοῦ κυΐσχονται. ἐπεὰν δὲ πλήρδες γένωνται ἐν τῇ ϑα- 
λάσσῃ, ἀνατελώουσι ὀπέσω ἐς ἤϑεα τὰ ἑωυτῶν ἕκαστοι, 
ἡγέονται μέντοι γε οὐχέτε οἱ αὐτοί, ἀλλὰ τῶν ϑηλέων γί- 
vexat ἡ ἡγεμονίη" ἡγεύμεναι δὲ ἀγεληδὸν ποεδῦσι οἷόν πτϑρ 
ἐποέευν οἱ ἔρσενες᾽ τῶν γὰρ φῶν ἀἁπορραένουσε κατ᾽ δ λέ- 
γους τῶν χέγχρων, οὗ δὲ ἔρσενες καταπένουσι ἑπόμενοι. 
εἰσὶ δὲ οἱ κέγχροι οὗτοι ἰχϑύες. ἐκ δὲ τῶν περιγινομέ- 
*Qy καὶ μὴ καταπινομένων χέγχρων oi τρεφόμενοι ἰχϑύες 
γένονται. οἵ δ᾽ ἂν αὐτῶν ἁλῶσι ἐχπλώοντες ἐς ϑάλασσαν, 
φαίνονται τετριμμένοι τὰ ἐπ᾽ ἀριστερὰ τῶν κεφαλέων, 
oj δ᾽ ἂν ὀπίσω ἀναπλώοντες, τὰ ἐπὶ δεξιὰ τεερίφαται. 
πάσχουσι δὲ ταῦτα διὰ τόδε" ἐχόμενοι τῆς γῆς ἐπ᾽ àgi- 
στερὰ καταπλώουσι ἐς ϑάλασσαν, καὶ ἀναπλώοντες ὑπέσω 

11. xai πωλέουσε secl. St. | 24. γε del. Cobet || 21. ἐρχόμενοι PR 
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τῆς αὐτῆς ἀντέχονται, ἐγχριμπτόμενοι xal Ψαύοντες ὡς 

μάλιστα, ἵνα δὴ μὴ ἁμάρτοιεν τῆς ὁδοῦ διὰ τὸν ῥόον. 
ἐπεὰν δὲ πληϑύνοεσθαι ἄρχηται ὁ Νεῖλος, τά τε κοῖλα 
τῆς γῆς καὶ τὰ τέλματα τὰ παρὰ τὸν ποταμὸν πρῶτα 
ἄρχεται πίμπλασθαι διηϑέοντος τοῦ ὕδατος ix τοῦ πο- 
ταμοῦ" καὶ αὐτέκα τε πλέα γένεται ταῦτα καὶ παραχρῆμα 
ἰχϑύων σμικρῶν πέριπλαται πάντα. κόϑεν δὲ οἰχὸς αὖ- 
τοὺς γένεσϑαε, ἐγώ μοι δοκέω καταγοέειν τοῦτο" τοῦ προ- 
τέρου ἔτεος ἐπεὰν ἀπολίπῃ ὃ Νεῖλος, οἱ ἰχϑύες ἐντεκόν-- 

10 τς (à ἐς τὴν ἰλὺν ἅμα τῷ ἐσχάτῳ ὕδατι ἀπαλλάσσον- 

ται ἐπεὰν δὲ περιελθόντος τοῦ χρόνον πάλιν ἐπέλϑῃ τὸ 

ὕδωρ, ἐκ τῶν qv τούτων παραυτίχα γένονται οἱ ἰχϑύες 
οὗτοι. 

Καὶ περὶ μὲν τοὺς ἰχϑύας οὕτω ἔχει. ἀλείφατι δὲ 94 
15 χρέωνται «Αὐγυπείων οὗ περὶ τὰ ἕλεα οἰκέοντες ἀπὸ τῶν 

σιλλικυπρέων τοῦ καρποῦ, τὸ καλδῦσι μὲν Αἰγύπειοι κέκι, 
ποιεῦσι δὲ ὧδε. παρὰ τὰ χείλθα τῶν τὸ ποταμῶν xol 
τῶν λιμνέων σπείρουσι τὰ σιλλικύπρια ταῦτα, τὰ ἐν Ἕλ- 
λησι αὐτόματα ἄγρια φύεται" ταῦτα ἐν τῇ «Αἰγύπτῳ oze- 

230 ρόμενα καρπὸν φέρει πολλὸν μὲν δυσώδεα δέ" τοῦτον 
ἐπεὰν συλλέξωνεαι, οἱ μὲν κόψαντες ἀπιχιοῦσι, oi δὲ καὶ 

φρύξαντες ἀπέψουσι, καὶ τὸ ἀπορρέον àm αὐτοῦ Ovyxo- 
μέζονται. ἔστι δὲ “πῖον καὶ οὐδὲν ἧσσον τοῦ ἐλαίου τῷ 
λύχνῳ περοσηγές, ὀδμὴν δὲ βαρέαν παρέχεται. 

25 Πρὸς δὲ τοὺς χώνωπας ἀφϑόφους ἐόντας τάδε σφι 95 
ἐστὲ μεμηχανημένα. τοὺς μὲν τὰ ἄνω τῶν ἑλέων οἰκέον- 
τας οἱ πούργοι ὠφελέουσι, ἐς τοὺς ἀναβαίνοντες χοιμώνται" 
oi γὰρ κώνωπτερ ὑπὸ τῶν ἀνέμων ovx οἷοί vc εἰσὶ ὑψοῦ 
πέτεσθαι. τοῖσε δὲ weg τὰ ἕλεα οἰχέουσι vade ἀντὶ τῶν 

80 πύργων ἄλλα μεμηχάνηται" σεᾶς ἀνὴρ αὑτῶν ἀμφίβληστρον 
ἔχτηται, τῷ τῆς yv ἡμέρης ἰχϑῦς ἀγρεύει, τὴν δὲ νύχτα 
vdÓs αὐτῷ χρᾶται" ἐν τῇ ἀναπαύεται χοέτῃ, περὶ ταύτην 

ωι 

2. δὴ om. 480 | 3. πληϑύνεσθαι GDindorf : πληϑύεσϑαι (πλή- 
ϑέσϑαι H) | 18. οὗτοι om. ABC || 16. cxx. Η86} 11. τὰ om. 480 Ι 
22. ἀπ᾿ om. PR | 32. τάδε om. PR 
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ἵστησι τὸ ἀμφίβλησερον καὶ ἔπειτα ἐνδὺς ὑπ᾽ αὐτὸ κα- 
τεύδει. oí δὲ κώνωπες, ἣν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνειλεξάμενος 
εὕδῃ ἢ σινδόνι, διὰ τούτων δάχνουσι, διὰ δὲ τοῦ δικτύου 
οὐδὲ πειρῶνται ἀρχήν. 

96 Τὰ δὲ δὴ màoia σφι, τοῖσε φορτηγέουσι, ἐστὶ ἐκ τῆς 5 
ἀκάνϑης ποιεύμενα, τῆς ἡ μορφὴ μὲν ἐστὶ ὁμοιοτάτη τῷ 
Κυρηναίῳ λωτῷ, τὸ δὲ δάκρυον χκόμμι ἐστί. ἐκ ταύτης 
ὧν τῆς ἀκάνθης κοψάμενοι ξύλα ὅσον τὸ διπτήχεα τελιν»- 
ϑηδὸν συντιϑεῖσι ναυπηγεύμενοι τρόπον τοιόνδε" περὶ 
γόμφους πυκνοὺς καὶ μακροὺς περιείρουσι τὰ διπήχεα 10 
ξύλα ἐπεὰν δὲ τῷ τρόπῳ τούτῳ ναυπηγήσωνται, ζυγὰ 
ἐπιπολῆς τείνουσι αὑτῶν νομεῦσι δὲ οὐδὲν χρέωνται" 
ἔσωϑεν δὲ τὰς ἁρμονέας i» ὧν ἐπάχτωσαν τῇ βύβλῳ. 
πηδάλιον δὲ ἕν ποιεῦνται, καὶ τοῦτο διὰ τῆς τρόπιος 
διαβύνεται. ἱστῷ δὲ ἀκανϑίνῳ χρέωνται, ἱστίοισε δὲ βυ-- 15 
βλένοισι. ταῦτα τὰ πλοῖα ἀνὰ μὲν τὸν ποταμὸν ov δύ- 
γαται πλέειν, ἣν μὴ λαμπρὸς ἄνεμος ἐπέχῃ, ἐκ γῆς δὲ πα- 
ρέλκεται, κατὰ ῥόον δὲ κομέζεται ὧδε ἔστι ἐκ μυρίκης 
σεηοιημένη ϑύρη, κατερραμμένη ῥίπεϊ καλάμων, καὶ λίϑος 
τετρημένος διτάλαντος μάλιστά κῃ σταϑμόν" τούτων τὴν 20 
μὲν ϑύρην δεδεμένην κάλῳ ἔμπροσϑε τοῦ πλοίου ἀπιεῖ 
ἐπιφέρεσϑαι, τὸν δὲ λέϑον ἄλλῳ κάλῳ ὄπισϑε. ἡ μὲν 
δὴ ϑύρη τοῦ ῥσου ἐμπέπτεοντος χωρέει ταχέως καὶ ἕλκει 
τὴν βᾶριν (τοῦτο γὰρ δὴ οὔνομα ἐστὶ τοῖσι πλοίοισι τού- 
τοισὺ), ὁ δὲ. λίϑος ὄπισϑε ἐπελκόμενος καὶ iov ἐν βυσσῷ 25 
κατιϑύνει τὸν πλόον. ἔστι δέ σφι τὰ πλοῖα ταῦτα πλή- 
Oei πολλά, καὶ ἄγει ἔνια πολλὰς χιλιάδας ταλάντων. 

9] Ἐπεὰν δὲ ἐπέλθῃ ὃ Νεῖλος τὴν χώρην, αἱ πόλιες 
uobvat φαίνονται ὑπερέχουσαι, μάλιστά κῃ ἐμφερέες τῇσι 
ἐν τῷ «Αἰγαίῳ πόντῳ νήσοισι" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς di- ὃ 
γύπττου πέλαγος. γένεται, αἱ δὲ πόλιες μοῦναι ὑπερέχουσι. 
πορϑμεύονται ὦν, ἐπεὰν τοῦτο γένηται, οὐκέτι κατὰ τὰ 

1. ἐσδὺς Cobet | 2. ἑλιξάμενος PR | 10. περιπείρουσε Hercher | 
15. διαβυνέεται Cobet [| 16. δύνανται ABC] 19. ῥιπὶ R. Cobet | 25. ἐλ- 
χόμενος 4BC| 32. τὰ om. 4BC 
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δέεϑρα τοῦ ποταμοῦ ἀλλὰ διὰ μέσου τοῦ πεδίου. ἐς μέν 
γε Μέμφιν ἐκ Ναυκράτιος ἀναπλώοντε παρ᾽ αὐτὰς τὰς 
πυραμίδας γένεται ὃ ττλόος" ἔστι δὲ οὐδ᾽ οὗτος, ἀλλὰ 

παρὰ τὸ ὀξὺ τοῦ ZéÀra καὶ παρὰ Κερκάσωρον πόλιν" 
ἐς δὲ Ναύκρατιν ἀπὸ ϑαλάσσης καὶ Κανώβου διὰ πεδίου 
πλέων ἥξεις κατ᾿ ἌἌἤνϑυλλαν ve πόλιν καὶ τὴν “ρχάνδρου 
καλευμένην. τουτέων δὲ ἡ μὲν ᾿Ανϑυλλα ἐοῦσα λογίμη 
πόλις ἐς ὑποδήματα ἐξαίρετος δίδοται τοῦ αἰεὶ βασιλεύ- 
ovrog «Αἰγύπτου τῇ γυναικέ (τοῦτο δὲ γένεται ἐξ ὅσου ὑπὸ 
Πέρσῃσι ἐστὶ Αἴγυπτος), ἡ δὲ ἑτέρη πόλις δοκέει μοι τὸ 
οὔνομα ἔχειν ἀπὸ τοῦ Δαναοῦ γαμβροῦ 24oyavÓpov τοῦ 
Φϑίου τοῦ ἸἌχαιοῦ" καλέεται γὰρ δὴ ᾿4ρχάνδρου πόλις. 
εἴη δ᾽ ἂν καὶ ἄλλος τις “ἄρχανδρος, οὐ μέντοι ye .di- 
γύπτιον τὸ οὔνομα. 

ἹΜέχρει μὲν τούτου ὄψις τε ἐμὴ καὶ γνώμη καὶ iovo- 
ρέη ταῦτα λέγουσα ἐστί, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε «Αἰγυπτίους ἔρ- 
χομαι λόγους ἐρέων κατὰ τὰ ἤκουον" προσέσται δὲ αὖ- 
τοῖσί τι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος. 

ἹΜῖνα τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα «Αἰγύπτου οἱ ἱρέες 
ἔλεγον τοῦτο μὲν ἀπογεφυρῶσαι τὴν ἸΠέμφιν. τὸν γὰρ 
ποταμὸν πάντα ῥέειν παρὰ τὸ ὄρος τὸ ψάμμιενον πρὸς 
“ιβύης, τὸν δὲ Miva ἄνωθεν, ὅσον τε ἑχατὸν σταδίους 
ἀπὸ Μέμφιος, τὸν πρὸς μεσαμβρέης ἀγκῶνα προσχώσαντα 
τὸ μὲν ἀρχαῖον ῥέεϑρον ἀποξηρῆναι, τὸν δὲ ποταμὸν ὁχε- 
τεῦσαι τὸ μέσον τῶν ὁρέων ῥέειν. ἔτι δὲ καὶ νῦν ὑπὸ 
Περσέων ὃ ἀγκὼν οὗτος τοῦ Νείλου ὡς ἀπεργμένος δέη 
ἐν φυλακῇσε μεγάλῃσι ἔχεται, φρασσόμενος ἀνὰ πᾶν ἔτος" 
el γὰρ ἐϑελήσει ῥήξας ὑπερβῆναι 0 ποταμὸς ταύτῃ, κίν- 
δυνος πάσῃ Μέμφει κατακλυσϑῆναι ἐστί. ὡς δὲ τῷ Μῖνι 
τούτῳ τῷ πρώτῳ γενομένῳ βασιλέι χέρσον γεγονέναι τὸ 
ἀπεργμένον, τοῦτο μὲν ἐν αὐτῷ πόλεν κτίσαι ταύτην ἥτις 

3. οὐχ R ἢ οὗτος ὁ ào9og? | 17. δὲ αὐτοῖσί τι ABC: δέ τι καὶ 
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viv Méuguc καλέεται" ἔότε yao xol ἡ ἡ Μέμφις ἐν τῷ 
στεινῷ τῆς Αἰγύπτου" ἔξωϑεν δὲ αὐτῆς περιορύξαε λέμ- 
γὴν ἔχ τοῦ ποταμοῦ πρὸς βορέην τε καὶ πρὸς ἑσπέρην 

(τὸ γὰρ πρὸς τὴν ἠῶ αὐτὸς ὃ Νεῖλος ἀπέργει), τοῦτο δὲ 
τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρὸν ἱδρύσασθαι ἐν αὑτῇ, ἐὸν μέγα τε 
καὶ ἀξιαπηγητότατον. 

100 ἹΜετὰ δὲ τοῦτον κατέλδγον οἱ ἱρέες ἐκ βύβλου ἄλλων 
βασιλέων τριηκοσίων καὶ τριήκοντα οὐνόματα. ἐν τοσαύ- 
τῇσι δὲ γενεῇσι ἀνϑρώπων ὀχτωκαίδεχα μὲν Αἰἰϑίοπες 
ἦσαν, ula δὲ γυνὴ ἐπιχωρίη, οἱ δὲ ἄλλοι ἄνδρες «ἰγό- 
σστιοι. τῇ δὲ γυναικὶ οὔνομα ἣν, ἥτις ἐβασίλουσε, τό rep 
τῇ Βαβυλωνέῃ, Νίτωκρις" τὴν ἔλεγον τεμωρέουσαν ἀϑεῖν» 
qe, τὸν ΑἸϊγύπειοι βασιλεύοντα σφέων ἀπέκτειναν, ἀπο- 
χτείναντες δὲ οὕτω ἐκείνῃ ἀπέδοσαν τὴν βασιληίην, τούτῳ 
τιμωρέουσαν πολλοὺς Αἰγυπτίων διαφϑεῖραι δόλῳ. ντοιη- 
σαμένην γάρ μὲν οἴκημα περέμηκες orcóyatoy καινοῦν τῷ 
λόγῳ, νόῳ δὲ ἄλλα μηχανᾶσθαι" καλέσασαν δέ μὲν Αἐ- 
γυπτίων τοὺς μάλιστα μεταιτίους τοῦ φόνου ἤδεξ moÀ- 
λοὺς ἱστιᾶν, δαινυμένοισι δὲ ἐπεῖναι τὸν ποταμὸν δι᾽ 
αὐλῶνος χρυπτοῦ μεγάλου. ταύτης μὲν πέρι τοσαῦτα ἔλε- : 
γον, πλὴν ὅτι αὑτήν μιν, ὡς τοῦτο ἐξέργασεο, ῥέψαε ἐς 
οἴχημα σποδοῦ πλέον, ὅκως ἀτιμώρητος γένηται. 

11 Τῶν δὲ ἄλλων βασιλέων οὐ γὰρ ἔλεγον οὐδεμίαν 
ἔργων ἀπόδεξιν καὶ οὐδὲν εἶναι λαμτερότητος, πλὴν ἑνὸς 
τοῦ ἐσχάτου αὐτῶν ἹΜοέριος" τοῦτον δὲ ἀποδέξασθαι μνη- 
μόσυνα τοῦ Ἡφαίστου τὰ πρὸς βορέην ἄγεμον τετραμ- 
μένα περοτεύλαια, λέμνην τὸ ὁρύξαι, τῆς ἡ περέοδος ὅσων 
ἐστὶ σταδέων ὕστερον δηλώσω, πυραμίδας ve ἐν αὐτῇ 
οἰκοδομῆσαι, τῶν τοῦ μεγάϑϑος ἥσέρι ὁμοῦ αὐτῇ τῇ λέμνῃ 
ἐπιμνήσομαι" τοῦτον μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασϑαι, τῶν δὲ 

102 ἄλλων οὐδένα οὐδέν. παραμειψάμενος ὧν τούτους τοῦ 
ἐπὶ τούτοισι γενομένου βασιλέος, τῷ οὔνομα ἦν Σέσω- 
στρις, τούτου μνήμην ποιήσομαι" τὸν ἔλεγον οἱ ἱρέες πρῶ- 
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vov μὲν πλοίοισι μακροῖσε δρμηϑέντα ix vov ᾿Τραβίου 
κόλπου τοὺς παρὰ τὴν Ἐρυϑρὴν ϑάλασσαν κατοικημένους 
καταστρέφεσϑαι, ἐς ἃ πλέοντά μὲν πρόσω ἀπικέσϑαι ἐς 
ϑάλασσαν οὐκέτι πλωτὴν ὑπὸ βραχέων. ἐνθεῦτεν δὲ ὡς 
ὀπίσω ἀπείχετο ἐς «“ἴγυπταν, κατὰ τῶν ἱρέων τὴν φάτιν, 
πολλὴν στρατιὴν τῶν .. λαβὼν ἤλαυνε διὰ τῆς ἠπείρου, 
πᾶν ἔϑιος τὸ ἐμποδὼν καταστρεφόμενος. OvÁoLOL μέν νυν 
αὐτῶν ἀλκέμουθε ἐνετύγχανε καὶ δεινῶς γλεχομένοισι τεερὶ 

— 3 

c ἐλευϑερέης, τούτοισε μὲν σεήλας ἐνίστη ἐς τὰς χώ- 
oec διὰ γραμμάτων λεγούσας τό τε δωυτοῦ οὔνομα καὶ τῆς 
πάτρης, καὶ ὡς δυνάμει τῇ ἑωυτοῦ κατεστρέψατο σφέας" 
Ove» δὲ ἀμαχητὶ καὶ εὐπετέως παρέλαβε τὼς πόλιας, 
φούετοισε δὲ ἐνέγραφε ἐν τῆσι στήλῃσι κατὰ ταὐτὰ καὶ 
τοῖσι ἀνδρηίοισι τῶν ἐϑνέων γενομέχοισε, καὶ δὴ καὶ αἷ- 
Qoia γυναικὸς προσδνέγραφε, δῆλα βουλόμενος ποιέξδιν ὡς 
εἴησαν ἀνάλκιδες. ταῦτα δὲ ποοέων διεξήιε τὴν ἤπειρον, 
ἐς ὃ ἐκ τῆς Μαίης ἐς τὴν Εὐρώπην διαβὰς τούς τε Σκύ- 
Jag κακτεστρέψατο καὶ τοὺς Θρήεκας. ἐς τούτους δέ μοι 

δοκέδε καὶ προσώτατα ἀσπικέφϑαι ὃ diyüntiog στρατός" 
ἐν μὲν γὰρ τῇ τούτων χώρῃ φαένονεαι σταϑεῖσαι αἱ σεῆ- 
λαι, τὸ δὲ προσωτέρω τούτων οὐκέτι. ἐνθεῦτεν δὲ ἐπι- 
στρέψας ὀπέσω Tue, καὶ ἐτεξέτε ἐγένετο. ini Φάσι ποταμῷ, 
οὐκ ἔχω: τὸ ἐνθεῦτεν ἀτρεκέως εἰπεῖν εἴτε αὐτὸς ὃ βασι- 
λεὺς Σέσωσερις ἀποδασάμδνος τῆς ἑωυτοῦ στρατιῆς μό- 
euo» ὅσον δὴ αὑταῦ κατέλιπε τῆς χώρης οἰκήτορας, 8δἴτε 
φῶω φὐνες στρατιωτέων. τῇ πλάνῃ αὐτοῦ. ἀχϑεαϑέντας περὶ 
Φᾶσιν ποταμὸν κατέμδιμαν. φαίνονταν μὲν γὰρ ἐόντας 
οἵ. Κόλχοι. «Αἰγύπτιοι, νοήσας δὲ. πρότερον αὐτὸς ἢ ἀκού- 
σας ἄλλωκ λέγω. ὡς. δέ μοι. ἐκ φροντίδι ἐγένεεο, εἰρόμην 
ἀμφοτέρους, καὶ μᾶλλον οὗ Κόλχοι ἐμδεμνέατο. τῶν «4ἰ- 
yvsvuicoy ἢ οἱ Αἰγύπτιοι τῶν Κόλχων" νομέζειν à: ἔφασαν 

6. στρατιὴν πολλὴν PR | τῶν om. Ccorr.R. fort. τῶν ἦρχε | 
8. x«i om. PR | 13. τώ τε αὐτὰ coni. Bekker ἢ 16. ἦσαν PR. Eust. Il. 
p. 668 || 19, x«l ov PR ἢ. προσωτέρωι 486. προσωτάτω Cobet | 
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oí Αἰγύπτιοε τῆς Σεσώστριος στρατιῆς εἶναι τοὺς Κόλ- 

χους. αὐτὸς δὲ εἴχασα τῇδε, καὶ ὅτι μελάγχροες εἰσὶ καὶ 
ovAótQuyec. καὶ τοῦτο μὲν ἐς οὐδὲν ἀνήκει" εἰσὶ γὰρ καὶ 
ἕτεροι τοιοῦτοι" ἀλλὰ τοῖσιδε καὶ μᾶλλον, ὅτι μοῦνοι πάν- 
των ἀνθρώπων Κόλχοι καὶ Αἰγύπτιοε καὶ Αἰϑίοπες πε- 5 
ριτάμνονται ἀπ᾽ ἀρχῆς τὰ αἰδοῖα. Φοένιχες δὲ καὶ Σύροι 
ol ἐν τῇ Παλαιστίνῃ καὶ αὑτοὶ ὁμολογέουσι παρ᾽ i- 
γυπτίων μεμαϑηκέναι, Σύριοι δὲ οἷ περὶ Θερμώδοντα καὶ 
Παρϑένιον ποταμὸν καὶ Maxooweg ol τούτοισι ἀστυγεί- 
voveg ἐόντες ἀπὸ Κόλχων φασὶ νεωστὶ μεμαϑηχέναι. οὗτοι 10 
γὰρ εἰσὶ οἱ περιταμνόμενοε ἀνθρώπων μοῦνοι, καὶ οὗτοι 
«Αϊγυπτίοισι φαίνονται ποιεῦντες χατὰ ταῦτά. αὐτῶν δὲ 
«Αϊγυπτίέων xal ΑΑἰϑιόπων ovx ἔχω εἰπεῖν ὅὁχότεροι παρὰ 
τῶν ἑτέρων ἐξέμαϑον" ἀρχαῖον γὰρ δύ) τι φαίνεται ἐόν. 
ὡς δὲ ἐπιμισγόμενοι Αἰγύπτῳ ἐξέμαϑον, μέγα μοι xal 15 
τόδε τεχμήριον γένεται Φοινέχων ὁκόσοι τῇ Ἑλλάδι ἐπι- 
μέσγονται, οὐκέτε Αἰγυπτίους μιμέονται κατὰ τὰ αἰδοῖα, 

106 ἀλλὰ τῶν ἐπιγινομένων οὗ περιτάμνουσι τὰ αἰδοῖα. φέρε 
γῦν καὶ ἄλλο εἴπω περὶ τῶν Κόλχων, ὡς «Αἰγυπτίοισι 
προσφερέες εἰσί" λίνον μοῦνοι οὗτοί v& καὶ Αἰγύπτιοι ἐρ- Ὁ 
γαζονται καὶ κατὰ ταὐτά, καὶ ἡ ζόη πᾶσα καὶ f γλῶσσα 
ἐμφερής ἔστε ἀλλήλοισι. λένον δὲ τὸ μὲν Κολχικὸν ὑπὸ 
Ἑλλήνων Σαρδωνιχκὸν κέκληται, τὸ μέντοι ἀπ᾿ Αἰγύπτου 

106 ἀπικνεύμενον καλέεται «Αἰγύπτιον. αἱ δὲ στῆλαι τὰς ἵστα 
κατὰ τὰς χώρας ὃ Αἰγύπτου βασιλεὺς Σέσωστρις, oi μὲν Ὁ 
πλεῦνες οὐκέτε φαένονται περιεοῦσαι, ἐν δὲ τῇ Παλαι- 
στίνῃ Συρίῃ αὑτὸς ὥρων ἐούσας χαὶ τὰ γράμματα τὰ 
εἰρημένα iveóvra καὶ γυναικὸς αἰδοῖα. εἰσὶ δὲ καὶ περὶ 
Ἰωνίην δύο τύποι ἐν πέτρῃσι ἐγκεκολαμμένοι τούτου τοῦ 
ἀνδρός, τῇ τὸ ix τῆς Ἐφεσίης ἐς Φώχαιαν ἔρχονται καὶ 80 
v5 ix Σαρδίων ἐς Σμύρνην. ἑκατέρωθι δὲ ἀνὴρ ἐγγέγλυ--: 
nto μέγαϑος πέμπτης σπιϑαμῆς, τῇ μὲν δεξιῇ χειρὶ ἔχων 
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αἰχμὴν τῇ δὲ ἀριστερῇ τόξα, καὶ τὴν ἄλλην σκευὴν ὡσαύ- 
voc" καὶ γὰρ «ἀἰγυπτίην καὶ ΑΙἰϑιοπίδα ἔχει" ix δὲ τοῦ 
ὥμου ἐς τὸν ἕτερον ὦμον διὰ τῶν στηϑέων γράμματα 
ἱρὰ ΑἸϊγύπτια διήκει ἐγκεκολαμμένα, λέγοντα τάδε" “ἐγὼ 
τήνδε τὴν χώρην ὦμοισι τοῖσι ἐμοῖσι ἐκτησάμην. όστις 
δὲ καὶ ὁκόϑεν ἐστέ, ἐνθαῦτα μὲν ov δηλοῖ, ἑτέρωθι δὲ 
δεδήλωχε" τὰ δὴ καὶ μετεξέτεροι τῶν ϑεησαμένων Μέμ- 
vovog εἰκόνα εἰχάζουσέ μὲν εἶναι, πολλὸν τῆς ἀληϑείης 
ἀπολελειμμένοι. 

Τοῦτον δὴ τὸν «Αἰγύπτιον Σέσωστριν ἀναχωρέοντα 107 
xol ἀνάγοντα πολλοὺς ἀνθρώπους τῶν ἐϑνέων τῶν τὰς 
χώρας κατεστρέψατο, ἔλεγον οἱ ἱρέες, émeíve ἐγένετο ἀνα- 
κομιζόμενος iv Δάφνῃσι τῇσι Πηλουσέῃσι, τὸν ἀδελφεὸν 
ἑωυτοῦ, τῷ ἐπέτρεψε ὃ Σέσωστρις τὴν «ἴγυπτον, τοῦτον 
ἐπεὶ ξείνια αὑτὸν καλέσαντα καὶ πρὸς αὐτῷ τοὺς παῖδας 
πδρινῆσαι ἔξωϑεν τὴν οἰχίην ὕλῃ, περινήσαντα δὲ ὑπο- 
πρῆσαι. τὸν δὲ ὡς μαϑεῖν τοῦτο, αὐτίκα συμβουλεύεσϑαι 
τῇ γυναικί" καὶ γὰρ δὴ καὶ τὴν γυναῖκα αὑτὸν ἅμα ἄγε- 
σϑαι᾿ τὴν δέ ol συμβουλεῦσαι τῶν παίδων ἐόντων ἕξ τοὺς 

δύο ἐπὶ τὴν πυρὴν ἐκτείναντα γεφυρώσαι τὸ καιόμενον, 
αὑτοὺς δὲ ἐπ᾽ ἐχείνων ἐπιβαίνοντας ἐκσώζεσϑαι. ταῦτα 
ποιῆσαι τὸν Σέσωστριν, καὶ δυο μὲν τῶν παίδων χατα- 
χαῆναι τρόπῳ τοιούτῳ, τοὺς δὲ λοι τοὺς ἀποσωθῆναι ἅμα 
τῷ πατρί. νοστήσας δὲ ὃ Σέσωστρις ἐς τὴν «1Ἰγυπτον 108 
καὶ τισάμενος τὸν ἀδελφεόν, τῷ μὲν ὁμίλῳ τὸν ἐπηγάγετο 
τῶν τὰς χώρας κατεστρέψατο, τούτῳ μὲν τάδε ἐχρήσατο" 
τούς τέ οἱ λέϑους τοὺς ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέος κομισϑέν- 
τας ἐς τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρόν, ἐόντας μεγαϑεὶ περιμήκεας, 
οὗτοι ἦσαν οἱ ἑλχύσαντες, καὶ τὰς διώρυχας τὰς νῦν ἐού- 
σας ἐν ΑἸἰϊγύπτῳ πάσας οὗτοι ἀναγκαζόμενοι ὥρυσσον, 
ἐποίευν τε ovx ἑχόντες Αἴγυπτον, τὸ πρὶν ἐοῦσαν in- 
πασίμην καὶ ἁμαξευομένην πᾶσαν, ἐνδεᾶ τούτων. ἀπὸ 
γὰρ τούτου τοῦ χρόνου “ἴγυπτος ἐοῦσα πεδιὰς πᾶσα 

12. ἐγένετο R | 14. αὐτοῦ PR.| ὃ om. PR | 30. ὥρυξαν PR ἢ 
33. ἅπασα πεδιὰς 48, πᾶσα πεδιὰς Ο 
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ἄνιπιπος καὶ ἀναμάξευτος yéyovs: αἴτιαι δὲ τούτων αἱ 

διώρυχες γεγόνασι ἐοῦσαι πολλαὶ καὶ παντοίους τρόπους 
ἔχουσαι. κατέταμνε δὲ τοῦδε εἵνεκα τὴν χώρην ὁ βασι- 
Aevg* ὅσοι τῶν «Αἰγυπτίων μὴ ἐπὶ τῷ ποταμῷ ἔχτηντο 
τὰς πόλις ἀλλ᾽ ἀναμέσους, οὗτοι, ὅκως τε ἀπίοι ὃ πο- 
ταμός, απανίζόντες ὑδάτων τελατυτέροισι ἐχρέωντο τοῖσι 

109 πόμασι, ἔκ φρδάτων χρεώμενοι. τούτων μὲν δὴ εἵνεκα 
χατετμήϑη ἡ «“Ἴϊἴγυπτος. κατανεῖμαι δὲ τὴν χώρην .4i- 
γυπτίοισι ἅπασι τοῦτον ἔλεγον τὸν βασιλέα, κλῆρον toov 
ἑκάστῳ τετράγωνον διδόντα, καὶ ἀπὸ τούτου τὰς προσό- 
δους ποιήσασϑαι, ἐπιξκάξαντα amogogn» ἐπιετελέειν κατ᾽ 
ἐνιαυτόν. εἰ δὲ τινὸς τοῦ κλήρου ὃ ποταμός τι παρέ- 
λοιτο, ἐλϑὼν ἂν πρὸς αὐτὸν ἐσήμαινε τὸ γεγενημένον" 
ὃ δὲ ἔπεμσεε τοὺς ἐπισκεψομένους καὶ ἀναμετρήσοντας 
€ 3 P € ^ € ^ - 4 BO! 

00Q ἐλάσσων ὁ χώρος γέγονε, Ox«eG τοῦ λοιποῦ κατὰ Àó- 

γον τῆς τεταγμένης ἀποφορῆς τδλέοι. δοκέξε δέ μοι ἐν- 
ϑεῦτον γεωμετρίη εὑρεϑεῖσα ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐπανελϑεῖν" 
πόλον μὲν γὰρ καὶ γνώμονα καὶ τὰ δυώδεκα uépsa τῆς 
ἡμέρης παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαϑον oi Ἕλληνες. 

Βασιλεὺς μὲκ δὴ οὗτος μοῦνος «Αἰγύπτιος ΑἸ ϑιοπίης 
ἦρξε, μνημόσυνα δὲ ἐλίπεετο πρὸ vov Ἡφαιστείου ἀνδρε- 
avxag λυϑέναυς, δύο μὲν τριήκοντα πηχέων, ἑωυτόν v& καὶ 

τὴν γυναῖκα, τοὺς δὲ παῖδας ἐόντας τέσσερας εἴκοσι πεηχέων 
ἕχαστον" τῶν δὴ ὃ ἱφρεὺς τοῦ Hgoíasov χρόνῳ μετέπειτα 
πολλῷ “Ιαρεῖον τὸν Πέρσην ov περιεῖδε ἱσετάντα ἔμπροσϑε 
ἀνδριάντα, φὰς οὔ οἱ πεποιῆσϑαι ἔργα οἷά περ Σεσώστρι 
τῷ «Αἰγυπτίῳ Σέσωσεριν uà» γὰρ ἄλλα τε καταστρέψα- 
σϑαι ἔϑνεα ovx ἐλάασω ἐκδίνου x«l δὴ καὶ Σκύϑας, Ζ αρεῖον 
δὲ οὐ δυνασϑῆναι Σκύϑας ἑλεῖν" οὔκων δέκαιον εἶναι ἱστά- 
vau ἔμπροσϑε τῶν ἐκείνου ἀναϑημάτων μὴ ovx ὕπερβαλ- 
λόμενον τοῖσι ἔργοισι. “αρϑῖον. μέν vvv λέγουσι πρὸς 
ταῦτα συγγνώμην ποιήσασϑαι. 

3. ὁ] οὗτος ὁ cod. Remig. Scháfer | 8. ἡ om. 480 | 11. ἀποτε- 
λέειν ABC | 20. μὲν om. PR ἢ οὗτος δὴ P, δὲ οὗτος δὴ R | 38. 4a- 
ρεῖον--- Σχύϑας om. PR || 29. ἑστάναι coni. Schweigh&user 
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Σεσώστριος δὲ τελευτήσαντος ἐκδέξασϑαι ἔλεγον τὴν 111 
βασιληίην τὸν παῖδα αὐτοῦ Φερῶν, τὸν ἀποδέξασϑαι μὲν 
οὐδεμίαν στρατηίην, συνεγειχϑῆναι δέ οἱ τυφλὸν γενέσθαι 
διὰ τοιόνδε πρῆγμα. τοῦ ποταμοῦ κατελϑόντος μέγιστα 
δὴ τότε ἐπ᾽ ὀχτωκαίδεκα πήχεας, ὡς ὑπερέβαλε τὰς ἀρού-- 
ρας, πινδύματος ἐμπεσόντος κυματίης ὃ ποταμὸς ἐγένετο" 
τὸν δὲ βασιλέα λέγουσι τοῦτον ἀτασϑαλίῃ χρησάμενον, 
λαβόντα αἰχμὴν βαλεῖν ἐς μέσας τὰς δένας τοῦ ποταμοῦ, 

μετὰ δὲ αὐτίκα καμόντα αὑτὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς τυφλω- 
ϑῆναι. δέχα μὲν δὴ ἔτεα εἶναί μὲν τυφλόν, évosxavq δὲ 
ἔτεϊ ἀπικέσθαι οἱ μαντήιον ἐκ Βουτοῦς πόλιος ὡς ἐξήκει 
τέ οἱ ὃ χρόνος τῆς ζημίέης xal ἀναβλέψει γυναικὸς οὔρῳ 
γεψάμενος τοὺς ὀφϑαλμούς, ἥτις παρὰ τὸν ἑωυτῆς ἄνδρα 
μοῦνον πεφοίτηκε, ἄλλων ἀνδρῶν ἐοῦσα ἄπειρος. καὶ τὸν 
πρώτης τῆς ἑωυτοῦ γυναικὸς πειρᾶσϑαι, μετὰ δέ, ὡς οὐκ 
ἀνέβλεπε, ἐπεξῆς ττασέων πειρᾶσθαι" ἀναβλέψαντα δὲ 
συναγαγεῖν τὰς γυναῖκας τῶν ἐπειρήϑη, πλὴν ἢ τῆς τῷ 
οὔρῳ νιψάμενος ἀνέβλεψε, ἐς μέαν πόλιν, 1) νῦν καλέεται 
Ἐρυϑρὴ βῶλος" ἐς ταύτην συναλίσαντα ὑποπρῆσαι πάσας 
σὺν αὐτῇ τῇ πόλι" τῆς δὲ νιψάμενος τῷ οὔρῳ ἀνέβλεψε, 
ταύτην δὲ ἔσχε αὑτὸς γυναῖκα. ἀναϑήματα δὲ ἀποφυγὼν 
τὴν πάϑην τῶν ὀφϑαλμῶν ἄλλα τε ἀνὰ τὰ ἱρὰ πάντα τὰ 
λόγιμα ἀνέϑηκε καὶ τοῦ γε λόγον μάλιστα ἄξιον ἐστὶ ἔχειν, 
ἐς τοῦ Ἡλίου τὸ ἱρὸν ἀξιοϑέητα ἀνέϑηκε ἔργα, ὀβελοὺς 
δύο At9ívovc, ἐξ ἑνὸς ἐόντα ἑκάτερον λέϑου, μῆχος μὲν 

ἑκάτερον πηχέων ἑκατόν, εὖρος δὲ ὀκτὼ πηχέων. 

΄ 

Τούτου δὲ ἐχδέξασϑαι τὴν βασιληίην ἔλεγον ἄνδρα 112 
ἹΜεμφίέτην, τῷ κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν οὔνομα Πρω- 
τέα εἶναι" TOU γῦν τέμενος ἐστὶ ἐν Μέμφι κάρτα καλόν 
τε χαὶ εὖ ἐσκευασμένον, τοῦ Ἡφαιστείου πρὸς γότον QyE- 

μον xeí(uevov. πιεριοικέουσι δὲ τὸ τέμενος τοῦτο Φοίνικες 
Τύριοι, καλέεται δὲ ὃ χῶρος οὗτος ὃ συνάπας Τυρίων 
στρατόπεδον. ἔστι δὲ ἐν τῷ τεμένεϊ τοῦ Πρωτέος ἱρὸν 

4. μεγίστου coni. Krüger || 16. ἀνέβλεψε PR || 21. ἔσχε Krüger. 
εἶχε | 25. ἐόντας PR || 28. τὴν τῶν ABC 
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τὸ καλέεται ξείνης ᾿Ιφροδίτης᾽ συμβάλλομαι δὲ τοῦτο τὸ 
ἱρὸν εἶναι Ἑλένης τῆς Τυνδάρεω, καὶ τὸν λόγον ἀκηχοὼς 
ὡς διαιτήϑη Ἑλένη παρὰ Πρωτέι, καὶ δὴ καὶ ὅτι ξείνης 
“Ἀφροδίτης ἐπώνυμον ἐστί" ὅσα γὰρ ἄλλα ““φροδίτης ἱρά 

118 ἐστι, οὐδαμῶς ξείνης ἐπικαλέεται. ἔλεγον δέ μοι οἱ ἱρέες 5 

στορέοντι τὰ περὶ Ἑλένην γενέσϑαι ὧδε. ““λέξανδρον 
ἁρπάσαντα Ἑλένην ἐκ Σπάρτης ἀποπλέειν ἐς τὴν ἑωυτοῦ" 

xaí μιν, ὡς ἐγένετο ἐν τῷ «Αἰγαίῳ, ἐξώσται ἄνεμοι ἐκβάλ- 
λουσι ἐς τὸ «Αἰγύπτιον πέλαγος, ἐνθεῦτεν δέ, ov γὰρ ἀνιεῖ 
τὰ πνεύματα, ἀπικνέεται ἐς «Αἴγυπτον xal “4 ἰγύπτου ἐς 10 
τὸ νῦν Κανωβικὸν καλεύμενον στόμα τοῦ Νείλου καὶ ἐς 
Ταριχείας. ἣν δὲ ἐπὶ τῆς ἡιόνος τὸ καὶ yUy ἐστι Ἡρα- 

κλέος ἱρόν, ἐς τὸ ἣν καταφυγὼν οἰκέτης ὅτευ ὧν ἀνϑρώ- 
zt» ἐπιβάληται στίγματα ipa, ἑωυτὸν διδοὺς τῷ ϑεῷ, 

οὐκ ἔξεστι τούτου ἄψασϑαι. ὃ νόμος οὗτος διατελέει ἐὼν 15 
ὅμοιος μέχρι ἐμεῦ τῷ ἀπ᾽ ἀρχῆς. τοῦ ὧν δὴ ̓ 4λεξάνδρου 
ἀπιστέαται ϑεράποντες πυϑόμενοι τὸν περὶ τὸ ἱρὸν ἔχοντα 
γόμον, ἱκέται δὲ ἱζόμενοι τοῦ ϑεοῦ κατηγόρεον τοῦ “41λεξαν- 
ὅρου, βουλόμενοι βλάπτειν αὐτόν, πάντα λόγον ἐξηγεύ- 
μενοι ὡς εἶχε περὶ τὴν Ἑλένην τε χαὶ τὴν ἐς Μενέλεων Ὃ 
ἀδικίην᾽ κατηγόρεον δὲ ταῦτα πρός τε τοὺς ἱρέας καὶ τὸν 

114 τοῦ στόματος τούτου φύλακον, τῷ οὔνομα ἣν Θώνις. ἀκού-- 

σας δὲ τούτων 0 Θῶνις πέμπει τὴν ταχίστην ἐς Μέμφιν 
παρὰ Πρωτέα ἀγγελίην λέγουσαν τάδε. ““ἤκει ξεῖνος γέ- 
γος μὲν Τευκρός, ἔργον δὲ ἀνόσιον ἐν τῇ Ἑλλάδι ἔξερ- 25 
γασμένος" ξείνου γὰρ τοῦ ἑωυτοῦ ἐξαπατήσας τὴν γυναῖκα 
αὑτήν τὲ ταύτην ἄγων ἥκει καὶ πολλὰ κάρτα χρήματα, 
ὑπὸ ἀνέμων ἐς γῆν ταύτην ἀπενειχϑείς. κότερα δῆτα 
τοῦτον ἐῶμεν ἀσινέα ἐχπλέειν ἢ ἀπελώμεϑα τὰ ἔχων 
ἦλϑε;" ἀντιπέμπει πρὸς ταῦτα ὁ Πρωτεὺς λέγοντα τάδε. 80 
“ ἄνδρα τοῦτον, ὅστις κοτὲ ἐστὶ ἀνόσια ἐργασμένος ξεῖνον 

4. ἐπωνύμιον AB | ἄλλης PR || 5. ovónuó94? | 10. ἔς τε vo? | 
11. νῦν om. PR| 13. óvevov Bekker: ὅτεωε 8. ὅτεω || 16. μέχρι ἐμεῦ 
τῷ Ccorr. P: μέχρι ἐμεῦ τὸ A4 BCpr., τὸ μέχρι ἐμεῦ RR || 28. ταύτην 
ABC: τὴν σὴν || 31. ὃ ἀνόσια Krüger || ἐξεργασμένος PR 
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τὸν ἑωυτοῦ, συλλαβόντες ἀπάγετε παρ᾽ ἐμέ, ἵνα εἰδέω 0 
τι κοτὲ xal λέξει ἀχούσας δὲ ταῦτα ὃ Θῶνις συλλαμ- 115 

βάνει τὸν 4λέξανδρον καὶ τὰς νέας αὐτοῦ κατίσχει, μετὰ 
δὲ αὑτόν ve τοῦτον ἀνήγαγε ἐς Πέμφεν καὶ τὴν Ἑλένην 
ve καὶ τὰ χρήματα, πρὸς δὲ καὶ τοὺς ἱκέτας. ἀνακομι- 
σϑέντων δὲ πάντων, εἰρώτα τὸν ᾿4λέξανδρον ὃ Πρωτεὺς 
τίς εἴη xal ὁχόϑεν πλέοι. ὃ δέ οἱ καὶ τὸ γένος κατέ- 
Asbe καὶ τῆς πάτρης εἶπε τὸ οὔνομα, καὶ δὴ καὶ τὸν πελόον 
ἀπηγήσατο ὅὁχκόϑεν πλέοι. μετὰ δὲ ὃ Πρωτεὺς εἰρώτα 
αὑτὸν ὅχόϑεν τὴν “Ἑλένην λάβοι" πλανωμένου δὲ τοῦ 
λεξάνδρου ἐν τῷ λόγῳ καὶ ov λέγοντος τὴν ἀληϑείην, 
ἤλεγχον οἱ γενόμενοι ἱκέται, ἐξηγεύμενοι πάντα λόγον τοῦ 
ἀδικήματος. τέλος δὲ δή σφε λόγον τόνδε ἐκφαίνει ὃ Πρω- 
τεύς, λέγων ὅτι " ἐγὼ εἰ μὴ περὶ πολλοῦ ἡγεύμην μη- 
δένα «ξείνων κτείνειν, ὅσοι vz. ἀνέμων ἤδη ἀπολαμφϑέν- 
τες ἦλϑον ἐς χώρην τὴν ἐμήν, ἐγὼ ἂν σε ὑπὲρ τοῦ Ἕλ- 
ληνος ἐτισάμην, ὅς, ὦ κάκιστε ἀνδρῶν , ξεινίων τυχὼν 
ἔργον ἀνοσιώτατον ἐργάσαο" παρὰ τοῦ σεωυτοῦ ξείνου 
τὴν γυναῖκα ἦλϑες. καὶ μάλα ταῦτά τοι οὐκ ἤρκεσε, ἀλλ᾽ 
ἀναπτερώσας αὐτὴν οἴχεαι ἔχων ἐχκλέψας. καὶ οὐδὲ ταῦτά 
τοι μοῦνα ἤρκεσε, ἀλλὰ καὶ olxía τοῦ ξεένου χεραΐσας 
ἥκεις. νῦν ὧν ἐπειδὴ περὶ πολλοῦ ἥγημαι μὴ ξειγοχτο- 
γέειν, γυναῖχα μὲν ταύτην καὶ τὰ χρήματα οὔ τοι προήσω 
ἀπάγεσθαι, ἀλλ᾽ αὐτὰ ἐγὼ τῷ Ἕλληνε ξεένῳ φυλάξω, ἐς 
ὃ ἂν αὐτὸς ἐλϑὼν ἐκεῖνος ἀπαγαγέσϑαι ἐϑέλῃ" αὐτὸν δέ 
σε xol τοὺς σοὺς συμπλόους τριῶν ἡμερέων προαγορεύω 
ἐκ τῆς ἐμῆς γῆς ἐς ἄλλην τινὰ μετορμίζεσθαι, εἰ δὲ μή, 
ἅτε πολεμίους περιέψεσϑαι." 

Ἑλένης μὲν ταύτην ἄπιξιν παρὰ Πρωτέα ἔλεγον oi 
ἱρέες γενέσθαι" δοκέει δέ μοι καὶ Ὅμηρος τὸν λόγον τοῦ- 
τον πυϑέσϑαι" ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ὁμοίως ἐς τὴν ἐποτεοιίην 
εὐπρεπὴς ἣν τῷ ἑτέρῳ τῷ περ ἐχρήσατο, ἑκὼν μετῆκε 
αὑτόν, δηλώσας ὡς καὶ τοῦτον ἐπίσταιτο τὸν λόγον" δῆλον 

2. τοῦτο PR] 4. ἀνῆγε ΡΗ 13. δή om. PR | 15. δὴ PR || 20. ἐκ- 
χλέψας om. PR | 32. ἑκὼν St.: ἐσὸ s. ἐς 0, quod seclusit Bekker 
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δὲ κατὰ [γὰρ] ἐποίησε ἐν Ἰλιάδι (καὶ οὐδαμῇ ἄλλῃ ἀνεπό- 
δισε ἑωυτόν) πλάνην τὴν “λεξάνδρου, ὡς ἀπηνείχϑη ἄγων 
Ἑλένην τῇ τὸ δὴ ἄλλῃ πλαζόμενος καὶ ὡς ἐς Σιδῶνα τῆς 
Φοινίκης ἀπίκετο. ἐπιμέμνηται δὲ αὑτοῦ ἐν Ζιομήδεος 
ἀριστηίῃ" λέγει δὲ τὰ ἔπεα ὧδε. 5 

ἔνϑ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι τπιαμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν 
Σιδονίων, τὰς αὑτὸς “4“1λέξανδρος ϑεοειδής 
ἤγαγε Σιδογίηϑεν, ἐπιπλὼς εὑρέα πόντον, 
τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὑπατέρειαν. 

[ἐπιιμέμνηται δὲ καὶ ἐν Οδυσσείῃ ἐν τοῖσιδε τοῖσι ἔπεσι. 10 
τοῖα Διὸς ϑυγάτηρ ἔχε φάρμακα μητιόεντα, 
ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαμνα πόρεν Θῶνος παράχοιτις 
"dyvmtín, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα . 
φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσϑλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρα. 

καὶ τάδε ἕτερα πρὸς Τηλέμαχον ἹΜενέλεως λέγει. 15 

“«4ἰγύπτῳ μ᾽ ἔτι δεῦρο ϑεοὶ μεμαῶτα γέεσϑαι 
ἔσχον, ἐπεὶ οὔ σφιν ἔρεξα τεληέσσας ἑκατόμβας. 

ἐν τούτοισι τοῖσι ἔπεσι δηλοῖ ὅτι ἠπίστατο τὴν ἐς 
γυπτον ᾿Αλεξάνδρου πλάνην᾽ ὅμουρέει γὰρ ἡ Συρίη .4i- 
γύπτῳ, οἱ δὲ Φοίνικες, τῶν ἐστὶ ἡ Σιδών, ἐν τῇ Συρίῃ 20 

117 οἰκέουσι. κατὰ ταῦτα δὲ τὰ ἔπεα καὶ τόδε [τὸ χωρέον] 
οὐκ ἥκιστα ἀλλὰ μάλιστα δηλοῖ ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια 
ἔπεα ἐστὶ ἀλλ᾽ ἄλλου τινός. ἐν μὲν γὰρ τοῖσι Κυπρίοισι 
εἴρηται ὡς τριταῖος ἐχ Σπάρτης ““λέξανδρος ἀπίκετο ἐς 
τὸ Ἴλιον ἄγων Ἑλένην, εὐαέι τε πνεύματι χρησάμενος καὶ 25 
ϑαλάσσῃ λεέῃ" ἐν δὲ ̓ Ιλεάδι λέγει ὡς ἐπλάξετο à ἄγων αὐτήν. 

18 Ὅμηρος μέν νυν καὶ τὰ Κύπρια i ἔπεα χαιρέτω. elgo- 
μένου δέ utv τοὺς ἱρέας εἰ μάταιον λόγον λέγουσι oi 
Ἕλληνες τὰ περὶ Ἴλιον γενέσϑαι 1) οὔ, ἔφασαν πρὸς ταῦτα 
τάδε, ἱστορέῃσι φάμενοι εἰδέναι παρ᾽ αὐτοῦ MevéAew. 80 
ἐλϑεῖν μὲν γὰρ μετὰ τὴν Ἑλένης ἁρπαγὴν ἐς τὴν Τευκρίδα 

1. vulgo δέ" | γὰρ secl St. χατάπερ Reiz, κατὰ παρεποίησε 
Bekker | 10—17. secl. Scháfer || 17. ἔσχον 4BC|| 21. τὸ χωρίον del. 
Valekenaer || 25. τε om. 4860 || 29. γενέσθαι λέγουσι γενέσθαιϊ | 
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γῆν Ἕλλήνων στρατιὴν πολλὴν βοηϑεῦσαν Me»éAeg, ix- 
βᾶσαν δὲ ἐς γῆν καὶ ἱδρυϑεῖσαν τὴν στρατιὴν πέμπειν ἐς 
τὸ Ἴλιον ἀγγέλους, σὺν δέ σφε ἰέναι καὶ αὑτὸν MevéAsoy" 
τοὺς δ᾽ ἐπείτε ἐσελθεῖν ἐς τὸ τεῖχος, ἀπαιτέειν Ἕλένην 
re xol τὰ χρήματα τά οἱ οἴχετο κλέψας ᾿4λέξανδρος, τῶν 
τὸ ἀδικημάτων δίκας αἰτέειν" τοὺς δὲ Τευχροὺς τὸν αὖ- 
τὸν λόγον λέγειν τότε καὶ μετέπειτα, καὶ ὀμνύντας καὶ 
ἀνωμοτί, μὴ μὲν ἔχειν Ἑλένην μηδὲ τὰ ἐπικαλεύμενα χρή- 
ματα, ἀλλ᾽ εἶναι αὐτὰ πάντα ἐν ΑΑϊγύπτῳ, καὶ οὐκ ἂν 
δικαέως αὐτοὶ δίκας ὑπέχειν τῶν Πρωτεὺς ὁ «Αἰγύπτιος 
[βασιλεὺς] ἔχει. οἱ δὲ “Ἕλληνες καταγελᾶσϑαι δοκέοντες 
oz αὐτῶν οὕτω δὴ ἐπολιόρκεον, ἐς ὃ ἐξεῖλον" ἑλοῦσι δὲ 
τὸ τεῖχος ὡς οὐκ ἐφαίνετο ἡ Ἑλένη, ἀλλὰ τὸν αὐτὸν λόγον 
τῷ προτέρῳ ἐπυνθάνοντο, οὕτω δὴ πιστεύσαντες τῷ λόγῳ 
τῷ πρώτῳ οὗ Ἕλληνες αὐτὸν ἹΜενέλεων ἀποστέλλουσι παρὰ 
Πρωτέα. ἀπικόμενος δὰ ó ἹΜενέλεως ἐς τὴν «ἴγυπτον 119 
xol ἀναπλώσας ἐς τὴν Μέμφιν, εἴπας τὴν ἀληϑείην τῶν 
πρηγμάτων, καὶ ξεινέων ἤντησε μεγάλων καὶ Ἑλένην ἁπα- 
ϑέα χαχῶν ἀπέλαβε, πρὸς δὲ xol τὰ ἑωυτοῦ χρήματα 
πάντα. τυχὼν μέντοι τούτων ἐγένετο ἹΜενέλεως ἀνὴρ ἄδι- 
xog ἐς Αἰγυπτίους. ἀποπλέειν γὰρ ὁρμημένον αὑτὸν laxo» 
ἀπλοῖαι" ἐπειδὴ δὲ τοῦτο ἐπὶ πολλὸν τοιοῦτον ἦν, éna- 
τεχνᾶται πρῆγμα οὐκ ὅσιον" λαβὼν γὰρ δύο παιδία &y- 
δρῶν ἐπιχωρίων. ἔγτομα σφέα ἐποίησε. μετὰ δὲ ὡς ἐπίάι- 
στος ἐγένετο τοῦτο ἐργασμένος, μισηϑείς ve καὶ διωκόμε- 

γος οἴχετο φεύγων τῇσι νηυσὶ ἐπὶ «Ἰιβύης" τὸ ἐνθεῦτεν 
δὲ oxov ἔτι ἐτράπετο οὐκ εἶχον εἰπεῖν «4ἰγύπτιοι. τού-- 
των δὲ τὰ μὲν ἱστορίῃσι ἔφασαν ἐπίστασθαι, τὰ δὲ παρ᾽ 
ἑωυτοῖσι γενόμενα ἀτρεχέως ἐπιστάμενοι λέγειν. 

Ταῦτα μὲν Αἰγυπτίων oi ἱρέες ἔλεγον" ἐγὼ δὲ τῷ 
λόγῳ τῷ περὶ Ἕλένης AexSévst καὶ αὐτὸς προστίϑεμαι, 
τάδε ἐπιλεγόμενος, el ἣν Ἑλένη ἐν Ἰλίῳ, ἀποδοϑῆναι ἂν 
αὑτὴν τοῖσι Ἕλλησι ἤτοι ἑκόντος γε ἢ ἀέκοντος ᾿4λεξανγ- 

i. γῆν BR: τὴν ἢ ὅ. οἱ om. PR] 10. τῶν Struve: ἃ || 11. βασιλεὺς 
del, Cobet || 18. ἡ om. 480 
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ὅρου. ov γὰρ δὴ οὕτω γε φρενοβλαβὴς ἣν ὃ Πρίαμος 
οὐδὲ οἱ ἄλλοι οἱ προσήκοντες αὑτῷ, ὥστε τοῖσι σφετέ- 
όοισι σώμασι καὶ τοῖσι τέχγνοισι καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν 
ἐβούλοντο, ὅχως “4λέξανδρος 'EAéypg συνοικέῃ. εἰ δέ τοι 
xal ἐν τοῖσι πρώτοισι χρόνοισι ταῦτα ἐγίνωσχον, ἐτπεδὶ 
πολλοὶ μὲν τῶν ἄλλων Τρώων, ὁκότε συμμέσγοιεν τοῖσι 
Ἕλλησι, ἀπώλλυντο, αὐτοῦ δὲ Πριάμου οὐκ ἔστε ὅτε οὐ 
δύο ἢ τρεῖς ἢ καὶ ἔτι πλέους τῶν παίδων μάχης yuvo- 

μένης ἀπέϑνησχον, el χρή τι τοῖσι ἐποποιοῖσι χρεώμενον 
λέγειν, τούτων δὲ τοιούτων συμβαινόντων ἐγὼ μὲν ἔλστο- 
μαι, εἰ καὶ αὑτὸς Πρίαμος συνοίκεε Ἑλένῃ, ἀποδοῦναι 

ἂν αὐτὴν τοῖσι ᾿ἡχαιοῖσι, μέλλοντά γε δὴ τῶν παρεόν- 
τῶν κακῶν ἀπαλλαγήσεσθαι. οὗ μὲν οὐδὲ ἡ βασιληίη ἐς 
᾿Αλέξανδρον περεήιε, ὥστε γέροντος Πριάμου ἐόντος im^ 
ἐκείνῳ τὰ πρήγματα εἶναι, ἀλλὰ Ἕχτωρ καὶ πρεσβύτερος 
καὶ ἀνὴρ ἐκείνου μᾶλλον ἐὼν ἔμελλε αὑτὴν Πριάμου ἀπο- 
ϑανόντος παραλάμψεσϑαι, τὸν οὐ προσῆκε ἀδικέοντε τῷ 
ἀδελφεῷ ἐπιτράτσιίειν, xal ταῦτα μεγάλων καχῶν δι᾿ αὑτὸν 
συμβαινόντων ἰδίῃ τε αὑτῷ καὶ τοῖσι ἄλλοισι πᾶσι Τρωσί. 
ἀλλ᾽ οὐ γὰρ εἶχον Ἑλένην ἀποδοῦναι, οὐδὲ λέγουσι αὖ- 
τοῖσι τὴν ἀληϑείην ἐπέστευον οἱ Ἕλληνες, ὡς μὲν ἐγὼ 
γνώμην ἀποφαίνομαι, τοῦ δαιμονέου παρασκευάζοντος, 
ὅκως πανωλεϑρίῃ ἁπολόμενοι καταφανὲς τοῦτο τοῖσι ἀν- 
ϑρώποισι ποιήσωσι, ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων μεγά- 
λαι εἰσὶ καὶ αἷ τιμωρίαι παρὰ τῶν ϑεῶν. καὶ ταῦτα μὲν 
τῇ ἐμοὶ δοκέει εἴρηται. 

Πρωτέος δὲ ἐκδέξασϑαι τὴν βασιληέην Ῥαμψίνιτον 
ἔλεγον, ὃς μνημόσυνα ἐλίπετο τὰ προπύλαια τὰ πρὸς 
ἑσπέρην τετραμμένα τοῦ Ἡφαιστείου, ἀντίους δὲ τῶν τερο- 
πυλαίων ἔστησε ἀνδριάντας δύο, ἐόντας τὸ μέγαϑος πέντε 
xal εἴχοσι πηχέων, τῶν «“ἰγύπτιοι τὸν μὲν πρὸς βορέω 
ἑστεῶτα καλέουσι ϑέρος, τὸν δὲ πρὸς νότον χειμῶνα" καὶ 

2. οἱ post ἄλλοι reddidit Bekker | 3. τῷ om. 4BC | 7. ov] ἢ 4BC| 
8. γενομένης ABC || 15. χαὶ --- ἀνὴρ om. 4860 || 19. τε] τε καὶ ABC. 
fort. τ᾿ ἐχείνῳ 







10 

15 

25 

^ 

HPOAOTOY B 167 

τὸν μὲν καλέουσι Jégog, τοῦτον μὲν προσκυνέουσί τὸ καὶ 
εὖ ποιέουσι, τὸν δὲ χειμῶνα καλεόμενον τὰ ἔμπαλιν. τούτων 
ἔρδουσι. πλοῦτον δὲ τούτῳ τῷ βασιλέι γενέσϑαι ἀργύρου 
μέγαν, τὸν οὐδένα τῶν ὕστερον ἐπιτραφέντων βασιλέων 
δύνασθαι ὑπερβαλέσθαι οὐδ᾽ ἐγγὺς ἐλϑεῖν. βουλόμενον 
δὲ αὐτὸν iv ἀσφαλείῃ τὰ χρήματα ϑησαυρίζειν οἰκοδο- 
μέεσϑαι οἴχημα λίϑινον, τοῦ τῶν τοίχων ἕνα ἐς τὸ ἔξω 
μέρος τῆς οἰκίης ἔχειν. τὸν δὲ ἐργαζόμεκχον ἐπιβουλεύοντα 
τάδε μηχανᾶσθαι" τῶν λέϑων παρασχευάσασϑαι ἕνα ἔξαι- 
gevóv εἶναι ἐκ τοῦ τοίχου ῥηιδίως καὶ ὑπὸ δύο ἀνδρῶν 
καὶ ὑπτὸ ἑνός, ὡς δὲ ἐπετελέσϑη τὸ οἴχημα, τὸν μὲν βασι- 
λέα ϑησαυρίσαι τὰ χρήματα ἐν αὐτῷ χρόνου δὲ περιιόν- 
τος τὸν οἰχοδόμον περὶ τελευτὴν τοῦ βίου ἐόντα ἀναχα- 
λέσασϑαι τοὺς παῖδας (εἶναι γὰρ αὑτῷ δύο), τούτοισι δὲ 
ἀπηγήσασϑαι ὡς ἐκείνων προορῶν, ὅκως βίον ἄφϑονον 
ἔχωσι, τεχνάσαιτο οἰχοδομέων τὸν ϑησαυρὸν τοῦ βασιλέος" 
σαφέως δὲ αὐτοῖσι πάντα ἐξηγησάμενον τὰ περὶ τὴν ἐξαί- 
ρεσιν τοῦ λίϑου δοῦναι τὰ μέτρα αὑτοῦ, λέγοντα ὡς ταῦτα 
διαφυλάσσοντες ταμέαι τῶν βασιλέος χρημάτων ἔσονται. 
καὶ τὸν μὲν τελευτῆσαι τὸν βίον, τοὺς δὲ παῖδας ovx ἐς 
μακρὴν ἔργου ἔχεσθαι, ἐπελθόντας δὲ ἐπὶ τὰ βασιλήια 
γυχτὸς καὶ τὸν λέϑον ἐπὶ τῷ οἰκοδομήματι ἀνευρόντας 
δηιδίως μεταχειρίσασθαι καὶ τῶν χρημάτων πολλὰ ἐξενεί- 
κασϑαι. ὡς δὲ τυχεῖν τὸν βασιλέα ἀνοίξαντα τὸ otxnua, 
ϑωμάσαι ἰδόντα τῶν χρημάτων καταδεᾶ τὰ ἀγγήια, ovx 
ἔχειν δὲ ὅντινα ἐπαιτιᾶται, τῶν τε σημάντρων ἐόντων 
σόων καὶ τοῦ οἰκήματος κεκληιμένουι ὡς δὲ αὑτῷ καὶ 
δὶς καὶ τρὶς ἀνοίξαντε αἰεὶ ἐλάσσω φαίνεσϑαι τὰ χρήματα 
(εοὺς γὰρ χλέπτας οὐκ ἀνιέναι κεραΐξοντας) , ποιῆσαί μεν 
τάδε" πάγας προστάξαι ἐργάσασϑαι καὶ ταῦτας περὶ τὰ 
ἀγγήια ἐν τοῖσι τὰ χρήματα ἐνῆν στῆσαι. τῶν δὲ φωρῶν 
ὥσπερ ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ἐλϑόντων καὶ ἐσδύντος τοῦ 
ἑτέρου αὑτῶν, ἐπεὶ πρὸς τὸ ἄγγος προσῆλϑε, ἰϑέως τῇ 
σεάγῃ ἐνέχεσθαι. ὡς δὲ γνῶναι αὐτὸν ἐν οἵῳ καχῷ ἦν, 

21. μαχρὸν ABC| 28. αἰεὶ om. 4.86 || 32. ἐσδύντος H: ἐνδύντος 
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ἰϑέως καλέειν τὸν ἀδελφεὸν xal δηλοῦν αὐτῷ tà παρεόν- 
τα, καὶ κελεύειν τὴν ταχίστην ἐσδύντα ἀποταμεῖν αὐτοῦ 
τὴν κεφαλήν, ὅχως μὴ αὐτὸς ὀφϑεὶς καὶ γνωρισϑεὶς ὃς 
εἴη προσαπολέσῃ κἀκεῖνον. τῷ δὲ δόξαι εὖ λέγειν, καὶ 
ποιῆσαί μιν πεισϑέντα ταῦτα, καὶ καταρμόσαντα τὸν λέϑον 
ἀπιέναι ἐπ᾽ οἴχου, φέροντα τὴν κεφαλὴν τοῦ ἀδελφεοῦ. 
ὡς δὲ ἡμέρη ἐγένετο, ἐσελϑόντα τὸν βασιλέα ἐς τὸ οἴχημα 
ἐχπεεπλῆχϑαι ὁρῶντα τὸ σῶμα τοῦ φωρὸς ἐν τῇ πάγῃ 
ἄνευ τῆς κεφαλῆς ἐόν, τὸ δὲ οἴχημα ἀσινὲς καὶ οὔτε ἔσοδον 
οὔτε ἔχδυσιν οὐδεμίαν ἔχον. ἁπορεύμενον δέ uw τάδε 
ποιῆσαι" τοῦ φωρὸς τὸν γέκυν κατὰ τοῦ τείχεος καταχρε- 
μάσαι, φυλάχους δὲ αὐτοῦ καταστήσαντα ἐντείλασϑαί σφι, 
τὸν ἂν ἴδωνται ἀποκλαύσαντα ἢ κατοικχτισάμενον, συλλα- 
βόντας ἄγειν πρὸς ἑωυτόν. ἀναχρεμαμένου δὲ τοῦ véxvoc 
τὴν μητέρα δεινῶς φέρειν, λόγους δὲ πρὸς τὸν περιεόντα 
παῖδα ποιξυμένην προστάσσειν αὐτῷ ὅτεῳ τρόπῳ δύναται 
μηχανᾶσϑαι ὕχως τὸ σῶμα τοῦ ἀδελφεοῦ καταλύσας κομιεῖ" 
el δὲ τούτων ἀμελήσει, διαπειλέειν αὐτὴν ὡς ἐλϑοῦσα 
πρὸς τὸν βασιλέα μηνύσει αὐτὸν ἔχοντα τὰ χρήματα. ὡς 
δὲ χαλεπῶς ἐλαμβάνετο ἡ μήτηρ τοῦ πιεριξόντος παιδὸς 
καὶ πολλὰ πρὸς αὑτὴν λέγων ovx ἔπειϑε, ἐπιτεχνήσασϑαι 
τοιάδε μιν" ὄνους κατασχευασάμενον καὶ ἀσχοὺς πλήσαντα 
vivov ἐπιϑεῖναι ἐπὶ τῶν ὄνων καὶ ἔπειτα ἐλαύγειν αὐτούς" 
ὡς δὲ κατὰ τοὺς φυλάσσοντας ἦν τὸν χρεμάμενον véxvy, 
ἐπισπάσαντα τῶν ἀσκῶν δύο ἢ τρεῖς ποδεῶχας αὐτὸν 
λύειν ἀπαμμένους" ὡς δὲ ἔρρεε ὃ οἶνος, τὴν κεφαλήν μὲν 
κόπτεσϑαι μεγαλα βοῶντα ὡς ovx ἔχοντα πρὸς ὁχοῖον τῶν 
ὄνων πρῶτον τράπηται. τοὺς δὲ φυλάκους ὡς ἰδεῖν πολλὸν 
δέοντα τὸν οἶνον, συντρέχειν ἐς τὴν 000v ἀγγήια ἔχοντας, 
καὶ τὸν ixxeyvuévov olvov συγκομέζειν ἐν κέρδεϊ ποιευμέ- 
yovc* τὸν δὲ διαλοιδορέεσϑαι πᾶσι ὀργὴν προσποιεύμενον, 
παραμυϑευμένων δὲ αὑτὸν τῶν φυλάκων χρόνῳ πρηὔνεσϑαι 
προσποιέεσϑαι καὶ ὑπίεσϑαι τῆς ὀργῆς, τέλος δὲ ἐξελάσαι 
αὑτὸν τοὺς ὄνους ἐκ τῆς ὁδοῦ καὶ κατασκευάζειν. ὡς δὲ 

2. ἀποτάμνειν PR | θ. φέροντα ABC: ἀπάγοντα | 11. χομίσῳ PR 



Y cweh. vus eae 

2-6 Cete * facer ἄς ctv 



» vaa s "JP 4.6 «Ὁ 



10 

15 

HPOAOTOY B 169 

λόγους τε πελέους ἐγγίνεσϑαι καί τινα καὶ σκῶψαί μιν καὶ 
ἐς γέλωτα προαγαγέσϑαι, ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι τῶν ἀσχῶν 
ἕγα" τοὺς δὲ αὐτοῦ ὥσπερ εἶχον κατακλιϑέντας πίνειν 
δεανοέεσθϑαι, καὶ ἐκεῖνον παραλαμβάνϑξιν καὶ κελεύειν μετ᾽ 
ἑωυτῶν μείναντα συμπίνειν᾽ τὸν δὲ πεισϑῆναί ve δὴ καὶ 
καταμεῖναι. ὡς δέ μὲν παρὰ τὴν πόσιν φιλοφρόνως ἦσπά- 
ζοντο, ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι καὶ ἄλλον τῶν ἀσχῶν' δαψιλέι δὲ 
τῷ ποτῷ χρησαμένους τοὺς φυλάκους ὑπεερμεϑυσϑῆναι καὶ 
χρατηϑέγτας ὑπὸ τοῦ ὕπνου αὑτοῦ ἔνϑα περ ἔπινον κατα- 
χοιμηϑῆναι. τὸν δέ, ὡς πρόσω ἣν τῆς νυχτός, τό τε σῶμα 
τοῦ ἀδελφεοῦ καταλῦσαι καὶ τῶν φυλάκων ἐπὶ λύμῃ πάν- 
των ξυρῆσαι τὰς δεξιὰς παρηίΐίδας, ἐπιϑέντα δὲ τὸν véxvy 

iml τοὺς ὄνους ἀπελαύνειν ἐπ᾿ οἴκου, ἐπιτελέσαντα τῇ 
μητρὶ τὰ προσταχϑέντα. τὸν δὲ βασιλέα, ὡς αὑτῷ ἀπηγ- 
γέλϑη τοῦ φωρὸς ὃ véxvg ἐκχκεχλεμμένος, δεινὰ ποιέειν" 
πάντως δὲ βουλόμενον εὑρεϑῆναι ὅστις χοτὲ εἴη ὃ ταῦτα 
μηχανώμενος, ποιῆσαέ μὲν τάδε, ἐμοὶ μὲν οὗ πιστά" τὴν 
ϑυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ κατέσαι ἐπ᾽ οἰκήματος, ἐντειλάμενον 
πάντας ve ὁμοίως προσδέκεσϑαι , xal πρὶν συγγενέσϑαι, 
ἀναγκάζειν λέγειν αὑτῇ O0 τι δὴ ἐν τῷ fio i ἔργασται αὐτῷ 
σοφώτατον καὶ ἀνοσιώτατον" ὃς δ᾽ ἂν ἀπηγήσηται τὰ 
περὶ τὸν φῶρα γεγενημένα, τοῦτον συλλαμβάνειν καὶ μὴ 
ἀπιέναι ἔξω. ὡς δὲ τὴν παῖδα ποιέειν τὰ ἐκ τοῦ πατρὸς 
προσταχϑέντα, τὸν quoa πυϑόμεγνον τῶν civexa ταῦτα 
ἐπρήσσετο, βουληϑέντα πολυτροπίῃ τοῦ βασιλέος ττεξρι- 
γενέσϑαι σποιέξιν τάδε" νεκροῦ προσφάτου ἀποταμόντα ἐν 
τῷ ὦμῳ τὴν χεῖρα ἰέναι αὑτὸν ἔχοντα αὑτὴν ὑπὸ τῷ 
ἱματίῳ" ἐσελϑόντα δὲ ὡς τοῦ βασιλέος τὴν ϑυγατέρα καὶ 
εἰρωτώμενον và περ καὶ οἱ ἄλλοι, ἀπηγήσασϑαι ὡς ἂνο- 
σιώτατον μὲν εἴη ἐργασμένος ὅτε τοῦ ἀδελφεοῦ ἐν τῷ 
ϑησαυρῷ τοῦ βασιλέος ὑπὸ πάγης ἁλόντος ἀποτάμοι τὴν 
κεφαλήν, σοφώτατον δὲ ὅτι τοὺς φυλάκους καταμεϑύσας 

καταλύσεις τοῦ ἀδελφεοῦ χρεμάμενον τὸν νέκυν. τὴν δὲ 
ὡς ἤκουσε ἄπτεσϑαι αὐτοῦ. τὸν δὲ φῶρα ἐν τῷ σκότεϊ 

30. ὅτι Madvig: ὅτε ἢ 33. χρεμαμένου ABC 
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προτεῖναι αὑτῇ τοῦ νεκροῦ τὴν χεῖρα" τὴν δὲ ἐπιλαβομένην 
ἔχειν, νομίζουσαν avro? ἐχείνου τῆς χειρὸς ἀντέχεσθαι" τὸν 
δὲ φῶρα προέμενον αὐτῇ οἴχεσθαι διὰ ϑυρέων φεύγοντα͵ 

D) ὡς δὲ καὶ ταῦτα ἐς τὸν βασιλέα ἀνηνείχϑη, ἐχπεπλῆχϑαι 
μὲν ἐπὶ τῇ πολυφροσύνῃ τε καὶ τόλμῃ τοῦ ἀνϑρώπου, ὅ 
τέλος δὲ διαπέμποντα ἐς πάσας τὰς πόλις ἐπαγγέλλεσθαι 

ἀδείην ve διδόντα καὶ μεγάλα ὑποδεχόμενον ἐλϑόντι ἐς 
ὄψιν τὴν ἑωυτοῦ. τὸν δὲ φῶρα πιστεύσαντα ἐλϑεῖν πρὸς 
αὑτόν, Ῥαμψίνιτον δὲ μεγάλως ϑωμάσαι, καί οἱ τὴν ϑυγα- 
τέρα ταύτην συνοικίσαι ὡς πλεῖστα ἐπισταμένῳ ἀνϑρώ- 10 
πων" «Αϊγυπτίους μὲν γὰρ τῶν ἄλλων προχεχρέσϑαι, ἐκεῖ- 
γον δὲ «ἀϊγυπτέων». 

122 Μετὰ δὲ ταῦτα ἔλεγον τοῦτον τὸν βασιλέα ζωὸν κατα- 
βῆναι κάτω ἐς τὸν οἱ Ἕλληνες “Διδην νομέζουσιε εἶναι, 
καὶ κεῖϑι συγχυβεύειν τῇ Δήμητρι, καὶ τὰ μὲν νικᾶν αὐτὴν 15 
τὰ δὲ ἑσσοῦσϑαι ὑπ᾽ αὐτῆς, καί μὲν πάλιν ἀπικέσϑαι 
δῶρον ἔχοντα παρ᾽ αὐτῆς χειρόμαχερον χρύσεον. ἀπὸ δὲ 
τῆς Ῥαμψινίτου καταβάσιος, ὡς πάλιν ἀπίκετο, δρτὴν 
δὴ ἀνάγειν Αἰγυπτίους ἔφασαν" τὴν καὶ ἐγὼ οἶδα ἔτι 
καὶ ἐς ἐμὲ ἐπιτελέοντας αὑτούς, οὐ μέντοι εἴ ye διὰ 20 
ταῦτα ὁρτάζουσι ἔχω λέγειν. φᾶρος δὲ αὐτημερὸν ἐξυφή- 
γαντὲς οἱ ἱρέες κατ᾽ ὧν ἔδησαν ἑνὸς ἑωυτῶν μίέτρῃ τοὺς 
ὀφθαλμούς, ἀγαγόντες δέ μιν ἔχοντα τὸ φᾶρος ἐς ὅδὸν 
φέρουσαν ἐς ἱρὸν Δήμητρος αὐτοὶ ἀπταλλάσσονται ὀπέσω" 
τὸν δὲ ἱρέα τοῦτον καταδεδεμένον τοὺς ὀφϑαλμοὺς λέγουσι 35 
ὑπὸ δύο λύκων ἄγεσϑαι ἐς τὸ ἱρὸν τῆς Δήμητρος ἀπέχον 
τῆς πόλιος εἴχοσι σταδίους, καὶ αὗτις ὀπίσω ix τοῦ ἱροῦ 

123 ἀπάγειν μὲν τοὺς λύκους ἐς τὠυτὸ χωρίον. τοῖσι μέν νυν 
bm ΑἸϊγυπτίων λεγομένοισι χράσϑω ὅτεῳ τὰ τοιαῦτα ztt- 
ϑανά ἐστι ἐμοὶ δὲ παρὰ πάντα τὸν λόγον ὑπόκειται 90 
ὅτι τὰ λεγόμενα ὑπ᾽ ἑκάστων ἀκοῇ γράφω. ἀρχηγετέξιν 
δὲ τῶν κάτω «Αἰγύπτιοι λέγουσι 4“ήμητρα καὶ “ιόγυσον. 
πρῶτοι δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον «Αἰγύπτιοι εἰσὶ οἱ εἰπεόντες, 

21. δὲ suspectum | 22. αὐτῶν L | 31. ἀρχηγετέειν LDindorf: 
ἀρχηγετεύειν 
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ὡς ἀνθρώπου Ψυχὴ ἀϑάνατος ἐστί, τοῦ σώματος δὲ xa- 
ταφϑίνοντος ἐς ἄλλο ζῷον αἰεὶ γινόμενον ἐσδύεται, ἐπεὰν 
δὲ πάντα περιέλϑῃ τὰ χερσαῖα καὶ τὰ ϑαλάσσια καὶ τὰ 
πετεινά, αὗτις ic ἀνθρώπου σώμα γινόμενον ἐσδύνει" τὴν 
περιήλυσιν δὲ αὑτῇ γένεσϑαι ἐν τρισχιλίοισε ἔτεσι. τούτῳ 
τῷ λόγῳ εἰσὶ oi Ἑλλήνων ἐχρήσαντο, oi μὲν πρότερον oi 
δὲ ὕστερον, ὡς ἰδίῳ ἑωυτῶν ἐόντι" τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ 
οὐνόματα OU γράφω. 

Μέχρι μὲν γυν Ῥαμψινίτου βασιλέος εἶναι ἔν Αἰγύπτῳ 194 
πᾶσαν εὐνομέην ἔλεγον καὶ εὐϑηνέειν Αἴγυπτον μεγάλως, 

μετὰ δὲ τοῦτον βασιλεύσαντα σφέων Χέοπα ἐς πᾶσαν κα- 
χότητα ἐλάσαι. κατακληίσαντα γάρ μὲν πάντα τὰ ἱρὰ 
πρῶτα μὲν σφέας ϑυσιέων τουτέων ἀπέρξαι, μετὰ δὲ ἐργά- 
ζεσϑαι ἑωυτῷ κελδύδιν πάντας «Αἰγυπτίους. τοῖσι μὲν δὴ 

ἀποδεδέχϑαι ἐκ τῶν λιϑοτομιέων τῶν ἐν τῷ “Τραβίῳ ὄρεϊ, 
ἐκ τουτέων ἕλκειν λέϑους μέχρι τοῦ Νείλου" διαπεραιω- 
ϑέντας δὲ τὸν ποταμὸν πλοίοισι τοὺς λίϑους ἑτέροισι 

ἐπέταξε ἐχδέχεσϑαι xal πρὸς τὸ “Ἰιβυκὸν καλεύμενον ὄρος, 
πρὸς τοῦτο ἕλκειν. ἐργάζοντο δὲ κατὰ δέκα μυριάδας ἂν- 
ϑρώπσων αἰεὶ τὴν τρίμηνον ἑκάστην. χρόνον δὲ ἐγγενέσϑαι 
τριβομένῳ τῷ λεῷ δέκα ἔτεα μὲν τῆς ὁδοῦ κατ᾽ ἣν εἷλκον 
τοὺς λέίϑους, τὴν ἔδειμαν ἔργον ióv ov πολλῷ τεῳ ἔλασ- 
σον τῆς πυραμίδος, ὡς ἐμοὶ δοκέειν" τῆς μὲν [γὰρ] μῆκος 
εἰσὶ πέντε στάδιοι, εὐρος δὲ δέκα ὀργυιαί, vyog δέ, τῇ 
ὑψηλοτάτη ἐστὶ αὐτὴ ἑωυτῆς, ὀκτὼ ὀργυιαί, λίϑου δὲ 
ξεστοῦ xol ζῴων ἐγγεγλυμμένων" ταὕτης τε δὴ τὰ δέκα 
ἔτεα γενέσϑαι καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου im οὗ ἑστᾶσι αἱ 
πυραμίδες, τῶν ὑπὸ γῆν οἰκημάτων, τὰς ἐποιέετο ϑήκας 
ἑωυτῷ ἂν νήσῳ, διώρυχα τοῦ Νείλου ἐσαγαγών. τῇ δὲ 
πυραμέδε αὑτῇ χρόνον γενέσϑαι εἴκοσι ἔτεα ποιδυμένῃ" τῆς 
ἐστὶ πανταχῇ μέτωπον ἕκαστον ὀχτὼ πιλέϑρα ἐούσης τε- 
τραγώνου καὶ ὕψος ἴσον, λέϑου δὲ ξεστοῦ τε xol ἄρμο- 

4. ἐσδύνειν HR. Stobaeus eclog. phys. I 41. 12 | 18. ἐπέταξε Naber: 
ἔταξε L. ἑτέρους ἔταξε Krüger || 21. λαῷ  Pcorr. ἢ, ἄλλω s. ἄλλωι 
reliqui || 23. γὰρ secl. St. | 25. δὲ H: τε. fort. δὲ ἐστὶ hic εἰ 32. || 
26. ταύτης Reiz: ταύτηι 8. ταύτη 
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σμένου τὰ μάλιστα᾽ οὐδεὶς τῶν λέϑων rQujxovta ποδῶν 
125 ἐλάσσων. ἐποιήϑη δὲ ὧδε αὕτη 7? πυραμές" ἀναβαϑμῶν 

τρόπον, τὰς μετεξέτεροι χρόσσας oi δὲ βωμίδας ὀνομά- 

ζουσι, τοιαύτην τὸ πρῶτον ἐπείτε ἐποίησαν αὑτήν, ἤειρον 
τοὺς ἐπιλοίπους λέϑους μηχανῇσι ξύλων βραχέων πεποιη- 

μένῃσι, χαμᾶϑεν μὲν ἐπὶ τὸν πρῶτον στοῖχον τῶν ἀνα- 
βαϑμῶν ἀείροντες" ὅχως δὲ ἁνίοι ὃ λέϑος ἐπὶ αὐτόν, ἐς 
ἑτέρην μηχανὴν ἐτέϑετο ἑστεώσαν ἐπὶ τοῦ πρώτου στοίχου, 
ἀπὸ τούτου δὲ inl τὸν δεύτερον εἵλκετο στοῖχον ἐπ᾿ ἄλλης 
μηχανῆς" ὅσοι γὰρ δὴ στοῖχοι ἦσαν τῶν ἀναβαϑμῶν, το- 
σαῦται καὶ μηχαναὶ ἤσαν, εἴτε xol τὴν αὑτὴν μηχανὴν 
ἐοῦσαν μέαν τε xal εὐβάστακτον μετεφόρεον inl στοῖχον 
ἕκαστον, ὅκως τὸν λέϑον ἐξέλοιεν" λελέχϑω γὰρ ἡμῖν ἐπὶ 
ἀμφότερα, κατά περ λέγεται. ἐξεποιήϑη δ᾽ ὧν τὰ ἀνώ- 
τατα αὑτῆς πρῶτα, μετὰ δὲ τὰ ἐχόμενα τούτων ἐξεποέευν, 
τελευταῖα δὲ αὑτῆς τὰ ἐπίγαια καὶ τὰ κατωτάτω ἐξεττοίη-- 
σαν. σεσήμανται δὲ διὰ γραμμάτων «4ἰγυπτίων ἐν τῇ σπυ- 
ραμίδι ὅσα ἔς ve συρμαίην καὶ κρόμμυα καὶ σκόροδα à ἀναι- 
σιμώϑη τοῖσι ἐργαζομένοισι" καὶ ὡς ἐμὲ εὖ μεμνῆσϑαι 
τὰ ὁ ἑρμηνεύς uot ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα ἔφη, ἑξα-- 
κόσια καὶ χέλια τάλαντα ἀργυρίου τετελέσϑαι. εἰ δ᾽ ἔστι 
οὕτω ἔχοντα ταῦτα, κόσα οἰκὸς ἄλλα δεδαπανῆσϑαι ἐστὶ 

ἔς ve σίδηρον τῷ ἐργάζοντο καὶ σιτέα καὶ ἐσθῆτα τοῖσι 
ἐργαζομένοισι, ὁκότε χρόγον μὲν οἰκοδόμεον τὰ ἔργα τὸν 
εἰρημένον, ἄλλον δέ, ὡς ἐγὼ δοκέω, ἐν τῷ τοὺς λέϑους 
ἔταμνον καὶ ἦγον καὶ τὸ ὑπὸ γῆν ὄρυγμα ἐργάζοντο, οὐκ. 

126 ὀλίγον χρόνον. ἐς τοῦτο δὲ ἐλϑεῖν Xéorza κακότητος ὥστε 
χρημάτων δεόμενον τὴν ϑυγατέρα τὴν ἑωυτοῦ κατίσαντα 
br οἰκήματος προστάξαι πρήσσεσϑαι ἀργύριον ὁκόσον 
δή τι" ov γὰρ δὴ τοῦτό γε ἔλεγον. τὴν δὲ τά ve ὑπὸ τοῦ 
πατρὸς ταχϑέντα πρήσσεσϑαι, ἰδίῃ δὲ καὶ αὐτὴν διανοη- 
ϑῆναι μνημήιον καταλιπέσϑαι, καὶ τοῦ ἐσιόντος πρὸς αὖ- 

4. ὀνομάζουσι. τοιαύτην vulgo || 9. ἄλλην μηχανήν St. | 11. αἱ 
μηχαναὶ CP | 13. γὰρ CP: om. ABR || 14. ἀνωτάτω Cobet | 15. ἐχό- 
μενα Bekker: ἑπόμενα || 31. προσταχϑέντα Naber 
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τὴν ἑκάστου δέεσθαι ὅχως ἂν αὐτῇ ἕνα λίϑον ἐν τοῖσι 
ἔργοισι δωρέοιτο. x τούτων δὲ τῶν λέϑων ἔφασαν τὴν 
πυραμέδα οἰκοδομηθῆναι τὴν ἐν μέσῳ τῶν τριῶν ἕστη- 
κυῖαν, ἔμπροσϑε τῆς μεγάλης πυραμέδος, τῆς ἐστὶ τὸ κώ- 
λον ἕκαστον ὅλου καὶ ἡμέσεος πλέϑρου. 

Βασιλεῦσαι δὲ τὸν Χέοπα τοῦτον «4ἰγύπειοι ἔλεγον 127 
πδντήκοντα ἔτεα, τελευτήσαντος δὲ τούτου ἐκδέξασϑαι τὴν 
βασιληίην τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ Χεφρῆνα᾽ καὶ τοῦτον δὲ 
τῷ αὑτῷ τρόπῳ διαχρᾶσϑαι τῷ ἑτέρῳ τά τε ἄλλα καὶ 
πυραμίδα ποιῆσαι, ἐς μὲν τὰ ἐκείνου μέτρα οὐκ ἀγήχου- 
σαν" ταῦτα γὰρ ὧν xai ἡμεῖς ἐμετρήσαμεν" (οὔτε 7ὰρ 
ὕπεστε οἰχήματα ὑπὸ γῆν, οὔτε ἐκ τοῦ Νείλου διῶρυξ ἥκει 
ἐς αὐτὴν ὥσπερ ἐς τὴν ἑτέρην ῥδέουσα᾽ δι᾿ οἰκοδομημένου 
δὲ αὐλῶνος ἔσω νῆσον περιρρέει, ἐν τῇ αὑτὸν λέγουσι 
χεῖσϑαι Χέοπα)" ὑποδείμας δὲ τὸν πρῶτον δόμον λέϑου 
«αἰϑιοπικοῦ ποικέλου, τεσσεράχοντα πόδας ὑποβὰς τῆς 

ἑτέρης τὠυτὸ μέγαϑος, ἐχομένην τῆς μεγάλης οἰχκοδόμησε. 
ἑστᾶσι δὲ ἐπὶ λόφου τοῦ αὐτοῦ ἀμφότεραι, μάλιστα ἐς 
ἑκατὸν πόδας ὑψηλοῦ. βασιλεῦσαι δὲ ἔλεγον Χεφρῆνα 
ἕξ xol πεντήχογτα ἔτεα. ταῦτα $5 τε καὶ ἑκατὸν λογέζον-- 128 
ται ἔτδα, ἐν τοῖσι “«ἰγυπτίοισί τε πτᾶσαν εἶναι καχότητα 

καὶ τὰ ἱρὰ χρόνου τοσούτου κατακληισϑέντα ovx ἀνοιχϑῆ- 

γαι. τούτους ὑπὸ μίσεος ov κάρτα ϑέλουσι «Αἰγύπτιοι 
3 /, 3 A] ἉἯ 

ὀνομάζειν, ἀλλὰ καὶ τὰς πυραμίδας καλέουσι ποιμένος 

Φιλίτιος, ὃς τοῦτον τὸν χρόνον ἔνεμε χτήνεα κατὰ ταῦτα 
τὰ χωρία. 

Mera δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι “4ἰγύπτου ἸΠυκερῖνον ἔλε- 129 
- . ^ 4 ^v AE » 3 ' —- 

yo» Χέοπος παῖδα" τῷ τὰ μὲν τοῦ πατρὸς ἔργα ἀπίαδεῖν, 
1 4 ς A 3 b] hl M 

τὸν δὲ τά vc ἱρὰ ἀνοῖξαι xal τὸν λεὼν vevovuévo» ἐς τὸ 
ἔσχατον xaxov ἀνεῖναι πρὸς ἔργα τε καὶ ϑυσίας, δίκας δέ 
σφι πάντων βασιλέων δικαιότατα κχκρένειν. κατὰ τοῦτο 

14. περιρρέει H: περιρρέειν || 11. τὠυτὸ] τὸ Ὁ nisi forte subest 
ὑπὸ τὸ | οἰχοδόμησε HStephanus: οἰχοδομῆς | 22. διὰ χρόνουϊ | 
25. φιλίτιος AB: φιλοίτιος ἢ, φιλιτίονος €, φιλιτίωνος P |. 31. δι- 
χκαιότατα Krüger: δικαιοτάτας 
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μέν vvy τὸ ἔργον ἅπαντων ὅσοι ἤδη βασιλέες ἐγένοντο 
«Αἰγυπτίων αἰνέουσι μάλιστα τοῦτον. τά τε ἄλλα γάρ 
μιν κρένειν δὺ, καὶ δὴ καὶ τῷ ἐπιμεμφομένῳ ἐκ τῆς δέκης 
παρ᾽ ἑωυτοῦ διδόντα ἄλλα ἀποπιμπλάναι αὑτοῦ τὸν ϑυ- 
μόν. ἐόντε δὲ ἠἡπίῳ τῷ ἸΜυκερίνῳ κατὰ τοὺς πολιήτας 5 
καὶ ταῦτα ἐπιτηδεύοντι πρῶτον κακῶν ἄρξαι τὴν ϑυγα- 
τέρα ἀποϑανοῦσαν αὐτοῦ, τὴν μοῦνόν οἱ εἶναι ἐν τοῖσι 
οἰκέοισι véxvoy. τὸν δὲ ὑπεραλγήσαντα τε τῷ περιξττε- 
πτώχεε πρήγματι, καὶ βουλόμενον περισσότερόν TL τῶν 
ἄλλων ϑαψαι τὴν ϑυγατέρα, ποιήσασϑαι βοῦν ξυλένην 10 
κοίλην , καὶ ἔπειτα καταχρυσώσαντά μὲν ταύτην ἔσω ἐν 

180 αὑτῇ ϑαάψαι ταύτην δὴ τὴν ἀπτοϑανοῦσαν ϑυγατέρα. αὕτη 

ων 7 βοῦς γῇ οὐκ ἐκρύφϑη, ἀλλ᾽ ἔτι καὶ ἐς à ἐμὲ ἣν φα- 
γερή, ἐν Σάι μὲν πόλε ἐοῦσα, κειμένη δὲ ἐν τοῖσε flact- 
ληίοισι ἐν οἰκήματε ἠσκημένῳ᾽ ϑυμιήματα δὲ παρ᾽ αὐτῇ 15 
παντοῖα καταγίζουσε ἀνὰ πᾶσαν ἡμέρην, νύχτα δὲ ἑκάστην 
πάγγυχος λύχνος παραχαίεται. ἀγχοῦ δὲ τῆς βοὸς ταύ- 

της ἔν ἄλλῳ οἰκήματι εἰκόνες τῶν παλλακέων τῶν Muxe- 
ρένου ἑστᾶσι, ὡς ἔλεγον οἱ ἔν Σάι πόλε ἱρέες" ἑστᾶσι μὲν 
γὰρ ξύλιναι κολοσσοέ, ἐοῦσαι ἀριϑμὸν ὡς εἴκοσι μάλιστά 20 
xp, γυμναὶ ἐργασμέναι᾽ αἵτινες μέντοι εἰσί, οὐκ ἔχω εἰπεῖν 

181 πλὴν ἢ τὰ λεγόμενα. oi δὲ τινὲς λέγουσι περὶ τῆς βοὸς 
ταύτης καὶ τῶν κολοσσῶν τόνδε τὸν λόγον, ὡς [ῦυκερῖνος 
ἠράσϑη τῆς ἑωυτοῦ ϑυγατρὸς καὶ ἔπειτα ἐμέγη οἱ ἀεκούσῃ᾽ 
μετὰ δὲ λέγουσι ὡς ἡ παῖς ἀπήγξατο ὑπὸ ἄχεος, ὃ δέ 55 
μὲν ἔϑαψε ἐν τῇ flot ταύτῃ, ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς τῶν ἀμφι- 
πόλων τῶν προδουσέων τὴν ϑυγατέρα τῷ πατρὶ ἀπέταμε 
τὰς χεῖρας, καὶ νῦν τὰς εἰκόνας αὐτέων εἶναι πεπονϑυέας 
và περ αἱ ζωαὶ ἔπαϑον. ταῦτα δὲ λέγουσι φλυηρέοντες, 
ὡς ἐγὼ δοκέω, τά ve ἄλλα καὶ δὴ καὶ τὰ πεερὴ τὰς χεῖρας 80 
τῶν κολοσσῶν᾽ ταύτας γὰρ ὧν καὶ ἡμεῖς ὡρῶμεν ὅτι ὑπὸ 
χρόνου τὰς χεῖρας ἀποβεβλήκασι, αἵ ἐν ποσὶ αὐτέων ἐφαί- 

132 vovro ἐοῦσαι ἔτι καὶ ἐς ἐμέ. ἡ δὲ βοῦς τὰ μὲν ἄλλα 

7. viv] τὸ HR. Scháfer | 11. ταύτην del. Krüger | 20. ξύλεναι St.: 
ξύλινοι || 29. αἱ om. z || 31. ταύτας St.: ταῦτα 
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καταχέκρυτεται φοινικέῳ εἵματι, τὸν αὐχένα δὲ xol τὴν 
κεφαλὴν φαίνει κεχρυσωμένα παχέι κάρτα χρυσῷ" μεταξὺ 
δὲ τῶν χερέων ὃ τοῦ ἡλίου κύκλος μεμιμημένος ἔπεστι 
χρύσεος. ἔστι δὲ ἡ βοῦς οὐκ ὀρϑὴ ἀλλ᾽ ἐν γούνασι κει- 
μένη, μέγαϑος δὲ ὅση que μεγάλη βοῦς Sani. ἐκφέρεται 
δὲ ἐκ τοῦ οἰκήματος ἀνὰ πάντα ἔτεα, ἐπεὰν τύπτωνται 
Αἰγύπτιοι τὸν οὐκ ὀνομαζόμενον ϑεὸν ὕπ᾽ ἐμεῦ ἐπὶ τοι- 
ovrtQ πρήγματε᾽ τότε᾽ ὧν καὶ τὴν βοῦν ἐχφέρουσι ἐς τὸ 
φῶς" φασὶ γὰρ αὐτὴν δεηϑῆναι τοῦ πατρὸς Μυκερένου 
ἀποθνήσχουσαν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἅπαξ μιν τὸν ἥλιον κα- 
τιδεῖν.. 

Mera δὲ τῆς ϑυγατρὸς τὸ πάϑος δεύτερα τούτῳ τῷ 139 
βασιλέι τάδε γενέσθαι" ἐλϑεῖν οἱ μαντήιον ἐκ Βουτοῦς 
πόλιος ὡς μέλλοι ἕξ ἔτεα μοῦνον βιοὺς τῷ ἑβδόμῳ τελευ- 
τήσειν. τὸν δὲ δεινὸν ποιησάμενον πέμψαι ἐς τὸ μαν- 
τήιον τῷ ϑεῷ ὀνείδισμα, ἀντιμεμφόμενον ὅτι ὃ μὲν αὐτοῦ 
πατὴρ καὶ πάτρως, ἁποκληίσαντες τὰ ἱρὰ καὶ ϑεῶν οὐ 
μεμνημένοι ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους φϑείροντες, ἐβίωσαν 
yoóvov ἐπὶ πολλόν, αὐτὸς δ᾽ εὐσεβὴς ἐὼν μέλλοι ταχέως 
οὕτω τελευτήσειν. ἔκ δὲ τοῦ χρηστηρίου αὐτῷ δεύτερα 
ἐλϑεῖν λέγοντα τούτων εἵνεκα καὶ συνταχύγειν αὐτὸν τὸν 
βίον" ov γὰρ ποιῆσαί μὲν τὸ χρεὸν ἦν ποιέειν" δεῖν γὰρ 
«Αἴγυπτον καχοῦσϑαι ἐπ᾽ ἔτεα πεντήχοντά ve καὶ ἑκατόν, 
καὶ τοὺς μὲν δύο τοὺς πρὸ ἐκείνου γενομένους βασιλέας 
μαϑεῖν τοῦτο, κεῖνον δὲ οὔ. ταῦτα ἀχούσαντα τὸν Mvxe- 
οἴνον, ὡς κατακεχριμένων ἤδη οἱ τούτων, λύχνα ποιησά- 
μενον πολλά, ὅκως γένοιτο νύξ, ἀνάψαντα αὐτὰ πένειν τε 
καὶ εὐπιαϑέειν, οὔτε ἡμέρης οὔτε νυχτὸς ἀνιέντα, ἔς τε τὰ 
£Acea καὶ τὰ ἄλσδα πλανώμενον καὶ ἵνα πυγνϑάνοιτο εἶναι 
ἐνηβητήρια ἐπιτηδεότατα. ταῦτα δὲ ἐμηχανᾶτο ϑέλων τὸ 
μαντήιον ψευδόμενον ἀποδέξαι, ἵ ἵνα οἱ δυώδεκα ἔτεα ἀντὶ 
ἕξ ἐτέων γένηται, αἱ ύχτες ἡμέραι ποιεύμεναι. 

Πυραμίδα δὲ οὗτος ἀπελίπετο πολλὸν ἐλάσσω τοῦ 184 

πατρός, εἴχοσι ποδῶν καταδέουσαν κῶλον ἕχαστον τριῶν 
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πλέϑρων, ἐούσης τετραγώνου, λέϑου δὲ ἐς τὸ ἥμισυ «Αἰϑιο- 
πικοῦ" τὴν δὴ μετεξέτεροι φασὶ Ἑλλήνων Ῥοδώπιος ἑταίρης 
γυναιχὸς εἶναι, ovx ὀρϑῶς λέγοντες. οὐδὲ ὧν οὐδὲ εἰδότες 
μοι φαένονται λέγειν οὗτοι ἥτις ἦν ἡ Ῥοδῶπις" οὗ γὰρ 
ἄν οἱ πυραμίδα ἀνέϑεσαν ποιήσασθαι τοιαύτην, ἐς τὴν 
ταλάντων χιλιάδες ἀναρίϑμητοι ὡς λόγῳ εἰπεῖν ἀναισέ- 
μωνται" πρὸς δὲ ὅτι κατὰ “μασιν βασιλεύοντα ἦν ἀκμά- 
ζουσα Ῥοδώπις, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τοῦτον. ἔτεσι γὰρ χάρτα 
πολλοῖσεϊ ; ὕστερον τούτων τῶν βασιλέων τῶν τὰς πυραμίδας 
ταῦτας ἦν λιπομένων Ῥοδώπις, γενεὴν μὲν ἀπὸ Θρηΐέκης, 

δούλη δὲ ἦν Ἰάδμονος τοῦ Ἡφαιστοπόλιος ἀνδρὸς Σαμίου, 
σύνδουλος δὲ «Αἰϊσώπου τοῦ λογοποιοῦ. καὶ γὰρ οὗτος 
᾿Ιάδμονος ἐγένετο, ὡς διέδεξε τῇδε οὐκ ἥκεστα' ἐπείτε γὰρ 
πολλάκις κηρυσσόντων ZfeAqu» ἐκ ϑεοπροπίου ὃς βούλοιτο 
ποινὴν τῆς «Αἰσώπου ψυχῆς ἀνελέσθαι, ἄλλος μὲν οὐδεὶς 
ἐφάνη, Ἰάδμογος δὲ παιδὸς παῖς ἄλλος IdÓuwv ἀνείλετο. 

135 οὕτω καὶ “Αἴσωπος ἸΙάδμονος ἐγένετο. Ῥοδῶπις δὲ ἐς 
«ἴγυπτον ἀπίκετο Ξάνϑεω τοῦ Σαμίου κομίσαντος, ἀπε- 
κομένη δὲ κατ᾽ ἐργασίην ἐλύϑη χρημάτων μεγάλων ὑπὸ 
ἀνδρὸς Μυτιληναίου Χαράξου τοῦ Σκαμανδρωνύμου παι- 
δός, ἀδελφεοῦ δὲ Σαπφοῦς τῆς μουσοποιοῦ. οὕτω δὴ T, 
Ῥοδῶπις ἐλευϑερώϑη, καὶ κατέμεινέ ve ἔν «Αἰγύπτῳ καὶ 
κάρτα ἐπαφρόδιτος γενομένη μεγάλα ἐχτήσατο χρήματα 
ὡς ἂν εἶναι Ῥοδώπι, ἀτὰρ οὐκ ὡς γε ἐς πυραμέδα TOL- 
αὕτην ἐξικχέσϑαι. τῆς yàg τὴν δεκάτην τῶν χρημάτων 
ἰδέσθαι ἐστὶ ἔτι καὶ ἐς τόδε παντὶ τῷ βουλομένῳ, οὐδὲν 
δεῖ μεγάλα oi χρήματα ἀναϑεῖναι. ἐπεϑύμησε γὰρ Ῥοδῶ- 
σεις μνημήιον ἑωυτῆς i» τῇ Ἑλλάδι καταλιπέσϑαι, ποέημα 
πιοιησαμένη τοῦτο τὸ μὴ τυγχάνοι ἄλλῳ ἐξευρημένον καὶ 
ἀνακείμενον ἐν ἱρῷ, τοῦτο ἀναϑεῖναι ἐς Δελφοὺς μνημό- 
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συνον ἑωυτῆς. τῆς ὧν δεχάτης τῶν χρημάτων ποιησαμένη 
ὀβελοὺς βουπόρους πολλοὺς σιδηρέους , ὅσον ἐνεχώρεε ἡ 
δεκάτη οἱ, ἀπέπεμπε ἐς Δελφούς" oi καὶ νῦν ἔτι συννε- 
γέαται ὄπισϑε μὲν τοῦ βωμοῦ τὸν Χῖοι ἀνέϑεσαν, ἀντίον 
δὲ αὐτοῦ τοῦ vnov. φιλέουσι δέ κως iv τῇ Ναυκράτι 
ἐπαφρόδιτοι γένεσϑαι oi ἑταῖραι. τοῦτο μὲν γὰρ αὕτη, 
τῆς σεέρι λέγεται 006 ὃ λόγος, οὕτω δή τι xÀeur) ἐγένετο 
ὡς καὶ oi πάντες Ἕλληνες Ῥοδώπιος τὸ οὔνομα ἐξέμαϑον᾽ 

τοῦτο δὲ ὕστερον ταύτης, τῇ οὔνομα ἣν Ἀρχιδίκη, ἀοίδιμος 
ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα ἐγένετο, ἧσσον δὲ τῆς ἑτέρης περιλεσχή- 
vevroc. Χάραξος δὲ ὡς λυσάμενος Ῥοδώτειν ἀπενόστησε 
ἐς Μυτιλήνην, ἐν μέλεϊ Σαπφὼ πολλὰ κατεκερτόμησέ μιν. 

“Ροδώπιος μέν νυν πέρι πέπαυμαι. μετὰ δὲ Muxe-1960 — € 
givov γενέσϑαι «Αἰγύπτου βασιλέα ἔλεγον οἱ ἱρέες "ovy, 
τὸν τὰ πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα ποιῆσαι τῷ Ἡφαίστῳ προ- 
πύλαια, ἐόντα πολλῷ τε κάλλιστα καὶ πολλῷ μέγιστα" 
ἔχει μὲν γὰρ καὶ τὰ πάντα προπύλαια τύπους τε ἐγγεγλυμ- 
μένους καὶ ἄλλην ὄψιν οἰκοδομημάτων μυρίην, ἐκεῖνα δὲ 
καὶ μακρῷ μάλιστα. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἔλεγον, 
ἀμιξίης ἐούσης πολλῆς χρημάτων, γενέσϑαι νόμον Ai- 
γυπτίοισι, ἀποδεικνύντα ἐνέχυρον τοῦ πατρὸς τὸν γέχυν 
οὕτω λαμβάνειν τὸ χρέος" πιροστεϑῆναι δὲ ἔτι τούτῳ τῷ 
γόμῳ τόνδε, τὸν διδόντα τὸ χρέος καὶ ἁπάσης χρατέειν 
τῆς τοῦ λαμβάνοντος ϑήχης, τῷ δὲ ὑποτιϑέντι τοῦτο τὸ 
ἐνέχυρον τήνδε ἐπεῖναι ζημέην μὴ βουλομένῳ ἀποδοῦναι 
τὸ χρέος, μήτε αὐτῷ ἐκείνῳ τελευτήσαντι εἶναι ταφῆς 
χυρῆσαι μήτ᾽ ἐν ἐχείνῳ τῷ πατρωίῳ τάφῳ μήτ᾽ ἐν ἄλλῳ 
μηδενί, μήτε ἄλλον μηδένα τῶν ἑωυτοῦ ἀπογενόμενον 
ϑάψαι. ὑπερβαλέσϑαι δὲ βουλόμενον τοῦτον τὸν βασιλέα 
τοὺς πρότερον ἑωυτοῦ βασιλέας γενομένους «“ἰγύπτου μνη- 
μόσυνον πυραμίδα λιπέσϑαι ἐκ πλίνϑων ποιήσαντα, ἐν 
τῇ γράμματα ἐν λέϑῳ ἐγχεχολαμμένα τάδε λέγοντα ἐστί. 
“μή με κατονοσϑῆς πρὸς τὰς λιϑίνας πυραμίδας" προέχω 
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yàg αὑτέων τοσοῦτον ὅσον ὃ Ζεὺς τῶν ἄλλων ϑεῶν. χοντῷ 
yàg ὑπτοτύπτοντες ἐς «λίμνην, 0 τι πρόσσχοιτο τοῦ πηλοῦ 
τῷ κοντῷ, τοῦτο συλλέγοντες πλένϑους εἴρυσαν καί με 
τρόπῳ τοιούτῳ Pbemoímoavy. — 

Τοῦτον μὲν τοσαῦτα ἀποδέξασϑαι. μετὰ δὲ τοῦτον 
βασιλεῦσαι ἄνδρα τυφλὸν ἐξ ΑἌνύσιος πόλιος, τῷ οὔνομα 
άγυσιν εἶναι. ἐπὶ τούτου βασιλεύοντος ἐλάσαι ἐπ᾿ 41- 
γυπτον χειρὶ πολλῇ «Αἰθίοπας τὸ καὶ Σαβαχῶν τὸν 4- 
ϑιόπων βασιλέα. τὸν μὲν δὴ τυφλὸν τοῦτον οἴχεσθαι 
φεύγοντα ἐς τὰ ἕλεα, τὸν δὲ Αἰϑίοπτα βασιλεύειν “11- 
γύπτου ἐπ᾽ ἔτεα πεντήκοντα, ἐν τοῖσι αὑτὸν τάδε ἀπο- 
δέξασϑαι᾽ ὅκως τῶν τις «Αἰγυτιτίων ἁμάρτοι τι, κτείνειν 
μὲν αὐτῶν οὐδένα ἐϑέλειν, τὸν δὲ κατὰ μέγαϑος τοῦ ἀδι- 
κήματος ἑκάστῳ δικάζειν ἐπιτάσσοντα χώματα χοῦν πρὸς 

^ - , , - , 

τῇ ἑωυτῶν πόλει, οϑεν ἕκαστος ἦν τῶν ἀδικεόντων. καὶ 
οὕτω ἔτι ai πόλιες ἐγένοντο ὑψηλότεραι" τὸ μὲν γὰρ 
πρῶτον ἐχώσϑησαν ὑπὸ τῶν τὰς διώρυχας ὀρυξάντων ἐπὶ 
Σεσώστριος βασιλέος, δεύτερα δὲ ἐπὶ τοῦ Αἰϑίοπος καὶ 
κάρτα ὑψηλαὶ ἐγένοντο. ὑψηλέων δὲ xal ἑτερέων γενο- 
μενέων ἐν τῇ «Αἰγύπτῳ πολέων, ὡς ἐμοὶ δοκέδι, μάλιστα 
ἡ ἐν Βουβάστι πόλι ἐξεχώσϑη, iy τῇ καὶ ἱρόν ἐστι Bov- 
βάστιος ἀξιαπηγητότατον" μέζω μὲν γὰρ ἄλλα καὶ πολυ- 
δαπανώτερα ἐστὶ ἱρά, ἡδονὴ δὲ ἰδέσθαι οὐδὲν τούτου 
μᾶλλον. ἡ δὲ Βούβαστις κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν ἐστὶ Z4o- 

138 τεμις. τὸ δ᾽ ἱρὸν αὐτῆς ὧδε ἔχει. πλὴν τῆς ἐσόδου τὸ 
ἄλλο νῆσος ἐστί" ix γὰρ τοῦ Νείλου διώρυχες ἐσέχουσι 
οὗ συμμίσγουσαι ἀλλήλῃσι, ἀλλ᾽ ἄχρι τῆς ἐσόδου τοῦ ἱροῦ 
ἑκατέρη ἐσέχει, ἣ μὲν τῇ περιρρέουσα ἣ δὲ τῇ, evoog ἐοῦσα 
ἑχατέρη ἑχατὸν ποδῶν, δένδρεσι κατάσχιος. τὰ δὲ προ- 
πύλαια ὕψος μὲν δέκα ὀργυιέων ἐστί, τύποισε δὲ ἑξαπή- 
χεσι ἐσκευάδαται ἀξίοισι λόγου. ἐὸν δ᾽ ἐν μέσῃ τῇ πόλι 
τὸ ἱρὸν κατορᾶται πάντοϑεν περιιόντι" ἅτε γὰρ τῆς πό- 
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λιος μὲν ἐχχεχωσμένης ὑψοῦ, τοῦ δ᾽ ἱροῦ ov κεκινημένου 
ὡς ἀρχῆϑεν ἐποιήϑη, ἔσοτιτον ἐστί. περιϑέει δὲ αὐτὸ 
αἱμασιὴ ἐγγεγλυμμένη τύποισι, ἔστε δὲ ἔσωϑεν ἄλσος δεν- 
δρέων μεγίστων “πεφυτευμένον περὶ νηὸν μέγαν, ày τῷ δὴ 
τὥγαλμα ἔνε" εὖρος δὲ χαὶ μῆκος τοῦ ἱροῦ πάντῃ στα- 
δίου ἐστί. κατὰ μὲν δὴ τὴν ἔσοδον ἐστρωμένη ἐστὶ ὁδὸς 
λέϑου ἐπὶ. σταδίους τρεῖς μάλιστά κῃ, διὰ τῆς ἀγορῆς φέ- 
ρουσα ἐς τὸ πρὸς ἠῶ, svgog δὲ ὡς τεσσέρων πλέϑρων" 
τῇ δὲ χαὶ τῇ τῆς 0000 δένδρεα οὐρανομήκεα πέφυκε" φέρει 
δὲ ἐς "Eguéo ἱρόν. τὸ μὲν δὴ ἱρὸν τοῦτο οὕτω ἔχει. 

Τέλος δὲ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ «ἰϑίοπος ὧδε ἔλεγον 139 

γενέσϑαι᾽" ὄψιν ἐν τῷ ὕπνῳ τοιήνδε ἰδόντα αὑτὸν οἴχεσθαι 
φεύγοντα᾽ ἐδόκεέ οἱ ἄνδρα ἐπιστάντα συμβουλεύειν τοὺς 
ἱρέας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ συλλέξαντα πάντας μέσους δια- 

ταμεῖν. ἰδόντα δὲ τὴν ὄψιν ταύτην λέγειν αὑτὸν ὡς πρό- 
φασίν οἱ δοκέοι ταύτην τοὺς ϑεοὺς προδεικνύναι, ἵνα 
ἀσεβήσας περὶ τὰ ἱρὰ κακόν τι πρὸς ϑεῶν ἢ πρὸς uüv- 
ϑρώπων λάβοι" οὔκων ποιήσειν ταῦτα, ἀλλὰ γάρ οἱ ἐξε- 
ληλυϑέναι τὸν χρόνον, ὁκόσον κεχρῆσϑαι ἄρξαντα 4i- 
γύπτου ἐχχωρήσειν. ἐν γὰρ τῇ «Αἰϑιοπίῃ ἐόντι αὐτῷ τὰ 
μαντήια, τοῖσι χρέωνται «Αἰϑίοπες, ἀνεῖλε ὡς δέοι αὐτὸν 
«Αἰγύπτου βασιλεῦσαι ἔτεα πεντήκοντα. ὡς ὧν ὃ χρόνος 
οὗτος ἐξήιε καὶ αὑτὸν ἡ ὄψις τοῦ ἐνυπνίου ἐπετάρασσε, 
ἑχὼν ἀπαλλάσσετο ἐκ τῆς «Αἰγύπτου ὃ Σαβαχώς. 
Oc δ᾽ ἄρα οἴχεσϑαι τὸν «ἰϑίοπα ἐξ «Αἰγύπτου, αὗτις 140 

τὸν τυφλὸν ἄρχειν ἐκ τῶν ἑλέων ἀπικόμενον, ἔνϑα πεντή- 
xovra ἔτεα νῆσον χώσας σποδῷ τε καὶ γῇ οἴκεε. ὅκως 
γάρ οἱ φοιτᾶν σῖτον ἄγοντας «Ἰϊγυπτέων, ὡς ἑκάστοισι 
προστετάχϑαι, σιγῇ τοῦ ΑἸἰϑίοπος, ἐς τὴν δωρεὴν κελεύειν 
σφέας καὶ σποδὸν κομέζειν. ταύτην τὴν νῆσον οὐδεὶς σερό- 
rego» ἐδυνάσϑη Auveralov ἐξευρεῖν, ἀλλὰ ἔτεα ἐπὶ πλέω 
ἢ ἑπτακόσια οὐκ οἷοί τε ἦσαν αὑτὴν ἀνευρεῖν οἱ πρότεροι 
γενόμενοι βασιλέες Αμυρταίου. οὔνομα δὲ ταύτῃ τῇ νήσῳ 
Ἑλβώ, uéyaSog δ᾽ ἐστὶ πάντῃ δέκα σταδίων. 
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Mer& δὲ τοῦτον βασιλεῦσαι τὸν ἱρέα vov Hqaíotov, 
τῇ οὔνομα εἶναι Σεϑών" τὸν ἐν ἀλογίῃσι ἔχειν πιαραχρη- 
σάμενον τῶν μαχίμων Αἰγυπτίων ὡς οὐδὲν δεησόμενον 
αὐτῶν, ἄλλα ve δὴ ἄτιμα ποιεῦντα ἐς αὐτούς, καί σφεας 
ἀγγελέσϑαι τὰς ἀρούρας" τοῖσε ἐπὶ τῶν προτέρων βασι- 
λέων δεδόσϑαι ἐξαιρέτους ἑκάστῳ δυώδεκα ἀρούρας. μετὰ 
δὲ bu! «Αἴγυπτον ἐλαύνειν στρατὸν μέγαν Σαναχάριβον 
βασιλέα ᾿Τραβίων τε καὶ ᾿σσυρίων’ οὔκων δὴ ἐϑέλειν 
τοὺς μαχίμους τῶν «ἀϊγυπτέων βοηϑέειν. τὸν δ᾽ ἱρέα ἐς 
ἀτίορέην ἀτεειλημένον ἐσελϑόντα ἐς τὸ μέγαρον πρὸς vo- 
γαλμα ἀττοδύρεσϑαι οἷα κινδυνεύει παϑεῖν" ὁλοφυρόμενον 
δ᾽ ἄρα μιν ἐττελϑεῖν ὕπνον, καί οἱ δόξαι ἔν τῇ ὄψι ἐπι- 
στάντα τὸν ϑεὸν ϑαρσύνειν ὡς οὐδὲν πείσεται ἄχαρι ἀν- 
τιάξων τὸν ᾿Αραβίων στρατόν' αὐτὸς γάρ οἱ πέμψειν 
τιμωρούς. τούτοισι δή μιν πίσυνον τοῖσι ἐνυπενίοισι, πα- 
ραλαβόντα «Αἰγυπτίων τοὺς βουλομένους οἱ ἕπεσϑαι, στρα- 
τοπεδεύσασϑαι ἐν Πηλουσίῳ" ταύτῃ γὰρ εἰσὶ αἷ ἐσβολαί" 
ἥκπεσϑαι δέ οἱ τῶν μαχίμων μὲν οὐδένα ἀνδρῶν, καπή- 
λους δὲ καὶ χειρώνακτας καὶ ἀγοραίους ἀνθρώπους. ἔν- 
ϑαύτα ἀπιχομένους τοῖσι ἐναντίοισι . . . αὐτοῖσι ἐπιχυϑέν-- 
τας νυχεὸς μὺς ἀρουραίους χατὰ μὲν φαγεῖν τοὺς φαρε- 
ἐρεύνας αὐτῶν xarà δὲ τὰ τόξα, πρὸς δὲ τῶν ἀσπίδων 

τὰ ὄχανα, ὥστε τῇ ὑστεραίῃ φευγόντων σφέων γυμνῶν 
αὐσεὶν πολλοὺς. xal νῦν οὗτος ὁ βασιλεὺς ἕστηχε ἐν τῷ 
leo «οὐ Ἡφαίστου λίϑινος, ἔχων ἐπὶ τῆς χειρὸς μῦν, λέ- 
your διὰ γραμμάτων ταδε᾽ “ἐς ἐμέ τις δρέων εὐσεβὴς 
loo." 

"ic μὲν τοσόνδε τοῦ λόγου «“Πἰγύπτιοί τε καὶ oi ἱρέες 
ἔλεγον. ἀποδεικνύντες ἀπὸ τοῦ πρώτοι βασιλέος ἐς τοῦ 
ἩΦφαίσεου τὸν ἱρέα τοῦτον τὸν τελειταῖον βασιλεύσαντα 
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ula» τὸ xal τεσσεράχοντα xal τριηκοσίας γενεὰς ἀνϑρώ- 
σέων γενομένας, καὶ ἐν ταύτῃσι ἀρχιερέας καὶ βασιλέας 
ἑχατέρους τοσούτους γενομένους. καίτοι τριηχόσιαι μὲν 
ἀνδρῶν γενεαὶ δυνέαται μύρια ἔτεα" γενεαὶ γὰρ τρεῖς 
ἀνδρῶν ἑχατὸν ἔτεα ἐστέ" μιῆς δὲ καὶ τεσσεράκοντα ἔτι 
τῶν ἐπιλοίσπετων γενεέων, ai ἐπῆσαν τῇσι τριηκοσίῃσι, ἐστὶ 
τεσσεράχοντα καὶ τριηχόσια καὶ χίλια ἔτεα. οὕτω ἐν μυ- 
ρίοισί τε ἔτεσι καὶ χιλίοισι καὶ τριηκοσίοισί τε καὶ τεσσε- 
ράκοντα ἔλεγον ϑεὸν ἀνθρωποειδέα οὐδένα γενέσϑαι" οὐ 
μέντοι οὐδὲ πρότερον οὐδὲ ὕστερον ἐν τοῖσι ὑπολοίποισι 
«Αἰγύπτου βασιλεῦσι γενομένοισε ἔλεγον οὐδὲν τοιοῦτο. 
ἐν τοίνυν τούτῳ τῷ χρόνῳ τετράκις ἔλεγον ἐξ ἡϑέων τὸν 
ἥλιον ἀνατεῖλαι" ἔνϑα τε νῦν καταδύεται, ἐνϑεῦτεν δὲς 
ἐπαντεῖλαι, καὶ ἔνϑεν νῦν ἀνατέλλει, ἐνθαῦτα δὶς κατα- 

δῦναι. καὶ οὐδὲν τῶν κατ᾿ “ἴγυπτον ὑπὸ ταῦτα ἑτεροιω- UU M ᾿ Kot z e 
ϑῆναι, οὔτε τὰ Éx τῆς γῆς οὔτε τὰ ἐκ τοῦ ποταμοῦ σφι 

» 3 

γιγνόμενα, οὔτε τὰ ἀμφὶ νούσσυς οὔτε và κατὰ τοὺς ϑανά- 
τους. πρότερον δὲ Ἑχαταίῳ τῷ λογοποιῷ ἐν Θήβησι γε- 143 
γεηλογήσαντέ τε ἑωυτὸν καὶ ἀναδήσαντι τὴν πατριὴν ἐς 
ἑκκαιδέχατον ϑεὸν ἐποίησαν οἱ ἱρέες τοῦ Διὸς οἷόν τι καὶ 
ἐμοὶ οὐ γενεηλογήσαντι ἐμεωυτόν" ἐσαγαγόντες ἐς τὸ μέ- 
γαρον ἔσω ἐὸν μέγα ἐξηρέϑμεον δεικνύντες κολοσσοὺς ξυ- 

λίνους τοσούτους ὅσους 7zteQ εἶπον᾽ ἀρχιερεὺς γὰρ ἕκαστος 
αὐτόϑι εἷστᾷ ἐπὶ τῆς ἑωυτοῦ ζόης εἰχόνα ἑωυτοῦ" ἀριϑμέ- 
οντες ὧν καὶ δεικνύντες οἱ ἱρέες ἐμοὶ ἀπεδείκνυσαν παῖδα 
πατρὸς ἑωυτῶν ἕκαστον ἐόντα, ἐκ τοῦ ἄγχιστα ἀποϑθϑανόν- 
voc τῆς εἰχόνος διεξιόντες διὰ πασέων, ἕως οὗ ἀπέδεξαν 
ἁπάσας αὑτάς. Ἑκαταίῳ δὲ γενεηλογήσαντε ἑωυτὸν καὶ 
ἀναδήσαντι ἐς ἑχκαιδέχατον ϑεὸν ἀντεγενδηλόγησαν ἐπὶ 
τῇ ἀριϑμήσι, ov δεκόμενοι πεαρ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ ϑεοῦ γενέσθαι 
ἄνϑρωπον" ἀντεγενεηλόγησαν δὲ ὧδε, φάμενοι ἕκαστον 
τῶν κολοσσῶν πίέρωμιν ix πιρώμιος γεγονέναι, ἐς ὃ τοὺς 

1. ἀνθρώπων γενεὰς PR | 5. ἔτι] ἐπὶ ABC | 8. καὶ πρὸς τριη- 
χοσίοισι HR || 18. ἀναστῆναι Boeckh || 19. τε om. 4BC || τὴν] v« τὴν C, 
τε τὴν ABP | 24. ἵσταται ABC | 26. αὐτῶν St. | 27. διὰ —28. αὐτάς 
om. 4886 
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πέστε χαὶ τεσσεράχονεα χαὶ τρετχοσίοις ἀπέδεξαν xoioc- 

got; ᾿πέρϑεεν ixoryouac-oursOy|. xci οἵτε ἔς ϑεὸν οἴτε 
ν κε «»--ο pF, 

ἐς roca ἀνέδισαν αἴτοῖς. πιρΘῶμες δὲ ἐστὶ xara ἭΛλλάδα 
-- « -“ν - * - , * 

- 1447:400a» χαλὸς χάγαϑός:. rÓr ὧν τῶν ci εἰχόνες roa», 
, 3 » ΄ * J - 1A 

τοισίτοις ἀπεδεέσχστσαν σηέα: παντας ἔοντας. ϑεῶν δὲ 5 

σκολλὸν ἀπαλλαγμένοις. τὸ δὲ πρότερον τῶν ἀνδρῶν τού- 
- LI » » P 

των ϑέοις εἶναε τοῖς ἔν 4i πεῷ ἄρχοντας. otcx ξόντας 
ἅμα τοῖσι ἀνϑρώποισε, , xel τούτων citi tra τὸν χρατέ- 

ovra civas^ ἔσεατον δὲ avir: βασιλεῖσαι Ὥρον τὸν Ooi- 
ριος “παῖδα, τὸν ποόλλωναὰ “Ἕλληνες ὀνομαϊοισε᾽ τοῦτον 1 

΄ - - - €» , 

χαταπαΐσανεα Ttgcora βασιλεῖσαε τστατον  iyvrmtot. 
"Ocugic δὲ ἐστὶ “ΖΠόνισος πατὰ ᾿Ελλαδα γλῶσσαν. 

145 Ἐν Ἕλλεσε μέν νιν νεώτατοι τῶν ϑεῶν γνομέϊονται 

εἶναι ' Hoax4érc τε xai 4ιόνισος καὶ Πάν. παρ᾽ “4ἰγι- 
πτεέοισε δὲ Πὰν μὲν ἀρχαιότατος χαὶ τῶν ὀχεὼ τῶν πρώ- 15 
τῶν λεγομένων ϑεῶν, Ἡραχλέτς δὲ τῶν δειτέρων τῶν διώ- 
δεχα λεγομένων εἶναι, “Ζιόνισος d£ τῶν τρέτων. oi ix τῶν 
διώδεχα ϑεῶν ἐγένοντο. 'Hoaxiá μὲν Ór 09a αἰτοὶ Ai- 
γίπτιοι φασὶ εἶναι ἔτεα ἐς Ἄμασιν βασιλέα. δεδή λωταί 
μοε πρόσϑε᾽ Πανὶ δὲ ἔτι τούτων πλέονα λέγεταε εἶναι, Ὁ 
Διονίσῳ δ᾽ ἐλάχιστα τοΐτων, xci τοΐτῳ πενταχισχέλεα 
xai μύρια Aoyí-orzat εἶγαε ἐς μασιν βασιλέα. καὶ ταῦτα 
«ἰγίπτιοι ἀτρεχέως φασὶ ἐπίσεασϑαι. αἰεί τε λογιζόμενοι 
xai αἰεὶ ἀπογραφόμενοε τὰ ἔτεα. Ἵιονύσῳ μέν νυν τῷ 
ἐχ Σεμέλης τῆς Kaduov λεγομένῳ γενέσθαι κατὰ ἑξακόσια 25 
ἔτεα xai χίλεα μάλιστα ἐστὶ ἐς ἐμέ, Ἥραχλέι δὲ τῷ “4λ- 
χμήνης χατὰ εἰναχύσια ἔτεα" Πανὶ δὲ τῷ ἐχ Πηνελόπης 
(ἐκ ταύτης γὰρ καὶ Ἑρμέω λέγεται γενέσθαι ὑπὸ ἙἭ.}λλήνων 
ὃ Ila») ἐλάσσω ἔτεα ἐστὶ τῶν Τρωιχῶν, χατὰ ὀχεταχόσια 

146 μάλμεστα ἐς ἐμέ. τούτων ὧν ἀμφοτέρων πάρεστε χρᾶσϑαι 80 

1. ἀπέδεξαν --- 2. ἐπονομαζόμενον) ἀπηρίϑμησαν αὐτοὺς πίρωμιν 
ἐχ πιρώμιος γενόμενον H: unde sumpsere inde a Wesselingio tría 
ultima, abiectis πίρωμιν ἐπονομαζόμενον vix genuinis nisi forte cor- 
rigas πιρώμις ἐπονομάζοντες | 1. ovx ἐόντας] οἰχέοντας HR. Scháfer ἢ 
21. ἔτεα om. PR 129. χατὰ τὰ 48 [30. πάρεστι) πέρι ἔστι St. 
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τοῖσί τις πείσεται λεγομένοισι μᾶλλον" ἐμοὶ δ᾽ ὧν ἡ περὶ 
αὑτῶν γνώμη ἀποδέδεκται. εἰ μὲν γὰρ φανεροί ve ἐγένοντο 
καὶ κατεγήρασαν καὶ οὗτοι ἐν τῇ Ἑλλάδι, κατά περ Ἥρα- 
χλέης ὃ ἐξ μφιτρύωνος γενόμενος, καὶ δὴ καὶ Διόνυσος 

ὃ ἐκ Σεμέλης καὶ Πὰν ὁ ἐκ Πηνελόπης γενόμενος, ἔφη ἂν 
τις καὶ τούτους ἄλλους ἄνδρας γενομένους ἔχειν τὰ ἐκείνων 
οὐνόματα τῶν προγεγονότων ϑεῶν. νῦν δὲ Διόνυσόν τὲ 
λέγουσε οἱ Ἕλληνες ὡς αὐτίκα γενόμενον ἐς τὸν μηρὸν 
ἐνερράψατο Ζεὺς καὶ ἤνεικε ἐς Νύσαν τὴν ὑπεὲρ Αἰγύπτου 
ἐοῦσαν ἔν τῇ «Αἰϑιοπίῃ, καὶ Πανός γε πέρι οὐκ ἔχουσι 
εἰπεῖν ὅκῃ ἐτράπετο γενόμενος. δῆλά μοι ὧν γέγονε ὅτι 
ὕστερόν ἐπύϑοντο οἱ Ἕλληνες τούτων τὰ οὐνόματα ἢ τὰ 

᾿ ^ - 3 2 

τῶν ἄλλων ϑεῶν᾽ am οὗ δὲ ἐπύϑοντο χρόνου, ἀπὸ τούτου 
γενδηλογέουσι αὑτῶν τὴν γένεσιν. 

Ταῦτα μέν νυν αὐτοὶ ΑΑϊγύπτιοι λέγουσι" ὅσα δὲ οἵ 141 
τε ἄλλοι ἄνϑρωποι καὶ Αἰγύπτιοι λέγουσι δμολογέοντες 
τοῖσι ἄλλοισι χατὰ ταύτην τὴν χώρην γενέσθαι, ταῦτ᾽ 
ἤδη φράσω" προσέσται δέ τι αὐτοῖσι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος. 

᾿Ελευϑερωϑέντες ΑἸϊγύπτιοι μετὰ τὸν ἱρέα vov Ἡφαί- 
στου βασιλεύσαντα, οὐδένα γὰρ χρόνον oloí ve ἦσαν ἄνευ 
βασιλέος διαιτᾶσθαι, ἐστήσαντο δυώδεκα βασιλέας, δυώ- 
δεκα μοίρας δασάμενοι Αἴγυτετον πᾶσαν. οὗτοι ἐπιγαμίας 
ποιησάμενοι ἐβασίλευον νόμοισι τοῖσιδε χρεώμενοι, μήτε 
καταιρέειν ἀλλήλους μήτε πλέον τι δίζησϑαι ἔχειν τὸν 
8regov τοῦ ἑτέρου, εἶναί τὸ φίλους τὰ μάλιστα. τῶνδε 
δὲ εἵνεκα τοὺς νόμους τούτους ἐποιέογτο, ἰσχυρῶς τπέερι- 

στέλλοντες ἐκέχρηστό σφε κατ᾽ ἀρχὰς avvíxa ἐνισταμένοισι 
ἐς τὰς τυραννίδας͵ τὸν χαλκέῃ φιάλῃ σπείσαντα αὑτῶν ἐν 
τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τοῦτον ἁπάσης βασιλεύσειν “4ἴ- 
γύπτου" ἐς γὰρ δὴ τὰ τεάντα ἱρὰ συνελέγοντο. καὶ δή 
σφι μνημόσυνα ἔδοξε λιπέσϑαι κοινῇ, δόξαν δέ σφι ἐποιή- 

σαντο λαβύρινϑον, ὀλίγον ὑπὲρ τῆς λίμνης τῆς ἸΜοίριος 
κατὰ Κροκοδείλων καλδομένην πόλιν μάλιστά κῃ κείμενον" 

9. ἐνερράψατο PR: ἐράψατο | 16. τε om. 480 | 21. δυώδεκα ἢ 
ἐς δυώδεχα | 25. τῶνδε δὲ PR: τῶνδε s. τῶν δὲ 
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τὸν ἐγὼ ἤδη εἶδον λόγου μέζω. εἰ ydg vig τὰ ἐξ EAMj- 
vov τείχεα τὲ καὶ ἔργων ἀπόδεξιν συλλογίσαιτο, ἐλάσσονος 
πόνου τε ἂν xal δαπάνης φανείη ἐόντα τοῦ λαβυρίνϑου 
τούτου. καίτοι ἀξιόλογός ye καὶ ὃ ἐν Ἐφέσῳ ἐστὶ νηὸς 
xal ὃ ἐν Σάμῳ. ἦσαν μέν vvv καὶ αἱ πυραμίδες λόγου 
μέζονες, καὶ πολλῶν ἑκάστη αὑτέων Ἑλληνικῶν ἔργων καὶ 
μεγάλων ἀνταξίη, ὃ δὲ δὴ λαβύρινϑος καὶ τὰς πυραμέδας 
ὑπερβάλλει" τοῦ [γὰρ] δυώδεκα μὲν εἰσὶ αὐλαὶ κατάστεγοι, 
ἀντίπυλοι ἀλλήλῃσι, 85 μὲν πρὸς βορέω ἕξ δὲ πρὸς γότον 
τετραμμέναι, συνεχέες" τοῖχος δὲ ἔξωϑεν Ó αὐτός σφεας 
περιέργει. οἰκήματα δ᾽ ἔνεστι διπλᾶ, τὰ μὲν ὑπόγαια τὰ 
δὲ μετέωρα in^ ἐκείνοισι, τρισχέλια ἀριϑμόν, πεενταχοσέων 
καὶ χιλίων ἑκάτερα. τὰ μέν νυν μετέωρα τῶν οἰκημάτων 
αὐτοί τε ὡρώμεν διεξιόντες καὶ αὐτοὶ ϑεησάμενοι λέγομεν, 
τὰ δὲ αὐτῶν ὑπόγαια λόγοισι ἐπυνθανόμεϑα᾽ οἱ γὰρ ἔπε- 
στεῶτες τῶν ΑΑϊγυπτέων δεικνύναι avra οὐδαμῶς ἤϑελον, 
φάμενοι 91xag αὐτόϑι εἶναι τῶν ve ἀρχὴν τὸν λαβύρινϑον 
τοῦτον οἰχοδομησαμένων βασιλέων καὶ τῶν ἱρῶν xgoxo- 
δεέλων. οὕτω τῶν μὲν χάτω πέρι οἰκημάτων ἀχοῇ παρα- 
λαβόντες λέγομεν, τὰ δὲ ἄνω μέζονα ἀνϑρωπηίων ἔργων 
αὑτοὶ ὡρώμεν᾽ αἵ τε γὰρ διέξοδοι διὰ τῶν στεγέων καὶ ol 
ἑλιγμοὶ διὰ τῶν αὐλέων ἐόντες ποικιλώτατοι ϑῶμα μυρίον 
παρείχοντο ἐξ αὐλῆς τε ἐς τὰ οἰκήματα διεξιοῦσι καὶ ἐκ 
τῶν οἰκημάτων ἐς παστάδας, ἐς στέγας τε ἄλλας ix τῶν 
παστάδων καὶ ἐς αὐλὰς ἄλλας ἐκ τῶν οἰκημάτων. ὀροφὴ 
δὲ πάντων τούτων λιϑίνη κατά περ οἱ τοῖχοι, οἷ δὲ τοῖχοι 
τύπων ἐγγεγλυμμένων πλέοι, αὐλὴ δὲ ἑκάστη περίστυλος 
λέϑου λευκοῦ ἁρμοσμένου τὰ μάλιστα. τῆς δὲ γωνίης τελευ- 
τῶντος τοῦ λαβυρίνϑου ἔχεται πυραμὶς τεσσερακοντόρ- 
γυιος, iv τῇ ζῷα μεγάλα ἐγγέγλυπται" 000g δ᾽ ἐς αὑτὴν 
ὑπὸ γῆν πεποίηται. 

Τοῦ δὲ λαβυρίνϑου τούτου ἐόντος τοιούτου ϑῶμα ἔτι 
μέζον παρέχεται ἡ ἸΜοίριος καλεομένη λίμνη, παρ᾽ ἣν 

1. εὑρονῖ [ 8. γὰρ seiunxit St. | 9. βορέην PR || 21. διέξοδοι St.: 
ἔξοδοι || 22. ἑλιγμοὶ PR: εἱλιγμένοι 8. εἰλιγμένοι 
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ó λαβύρινϑος οὗτος οἰκοδόμηται" τῆς τὸ περίμετρον τῆς 
περιόδου εἰσὶ στάδιοι ἑξακόσιοι καὶ τρισχίλιοι, σχοίνων 
ἑξήκοντα ἐόντων, ἴσοι καὶ αὐτῆς «Αἰγύπτου τὸ παρὰ ϑά- 
λασσαν. κεῖται δὲ μαχρὴ ἡ λίμνη πρὸς βορέην τε καὶ 
νότον, ἐοῦσα βάϑος, τῇ βαϑυτάτη αὑτὴ ἑωυτῆς, πεντη- 
χοντόργυιος. ὅτι δὲ χειροποίητος ἐστὶ καὶ ὀρυχτή, αὑτὴ 
δηλοῖ" ἔν γὰρ μέσῃ τῇ λίμνῃ μάλιστά κῃ ἑστᾶσι δύο πυρα- 
μίδες, τοῦ ὕδατος ὑπερέχουσαι πεντήκοντα ὀργυιὰς ἑκατέρη, 
καὶ τὸ κατ᾽ ὕδατος οἰκοδόμηται ἕτέρον τοσοῦτον, καὶ im 
ἀμφοτέρῃσι ἔπεστι κολοσσὸς λέϑινος κατήμενος ἐν ϑρόνῳ. 

2 

᾿οὕτω αἱ μὲν πυραμίδες εἰσὶ ἑκατὸν ὀργυιέων, αἱ δ᾽ ἑκατὸν 
ὀργυιαὶ δίκαιαι εἰσὶ στάδιον ἐξάτελεθϑρον, ἑξαπέδου τε τῆς 
ὀργυιῆς μετρεομένης καὶ τετραττήχεος, τῶν ποδῶν μὲν 
τετραπαλαίστων ἐόντων, τοῦ δὲ πήχεος ἑξαπταλαίστου. τὸ 

δὲ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ λίμνῃ αὐϑιγενὲς μὲν οὐκ ἔστι (ἄνυδρος 
γὰρ δὴ δεινῶς ἐστι ἡ ταύτῃ), ἐκ τοῦ Νείλου δὲ κατὰ διώ- 
ovya ἐσῆκται, καὶ ἕξ μὲν μῆνας ἔσω δέει ἐς τὴν λίμνην, 
ἐξ δὲ μῆνας ἔξω ἐς τὸν Νεῖλον evrtg* καὶ ἐπεὰν μὲν ἔκρέῃ 

ἔξω, ἢ δὲ τότε τοὺς ἕξ μῆνας ἐς τὸ βασιλήιον καταβάλλει 

ἐπ ἡμέρην ἑκάστην τάλαντον ἀργυρίου ἐκ τῶν ἰχϑύων, 
ἐπεὰν δὲ ἐσέῃ τὸ ὕδωρ ἐς αὐτήν, εἴκοσι μνέας. ἔλεγον δὲ 150 
οἱ ἐπιχώριοι καὶ ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὴν ἐς dili ἐχδιδοῖ 
ἡ λίμνη αὕτη ὑπὸ γῆν, τετραμμένη τὸ πρὸς ἑσπέρην ἐς 
τὴν μεσόγαιαν παρὰ τὸ ὄρος τὸ ὑπὲρ Μέμφιος. ἐπείτε 
δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου οὐκ ὥρων τὸν χοῦν οὐδαμοῦ 
ἐόντα, ἐπιμελὲς γὰρ δή μοι ἦν, εἰρόμην τοὺς ἄγχιστα 
οἰκέοντας τῆς λίμνης ὅχου εἴη ὃ χοῦς ὃ ἐξορυχϑείς. οἱ δὲ 
ἔφρασάν μοι ἵνα ἐξεφορήϑη, καὶ εὐπετέως ἔπειϑον᾽ ἤδεα 
γὰρ λόγῳ καὶ ἐν Νίνῳ τῇ 2doovolov πόλι γενόμενον ἕτε- 
gov τοιοῦτον. τὰ γὰρ Σαρδαναπάλλου τοῦ Nívov βασι- 
λέος ἐόντα μεγάλα χρήματα καὶ φυλασσόμενα ἐν ϑησαυ- 
ροῖσι καταγαίοισι ἐπενόησαν κλῶτεες ἐχφορῆσαι. “ἐκ δὴ 
ὧν τῶν σφετέρων οἰκίων ἀρξάμενοι οἱ κλῶπες ὑπὸ γῆν 
σταϑμεόμενοι ἐς τὰ βασιλήια οἰκία ὥρυσσον, τὸν δὲ χοῦν 

12. τε St.: μὲν | 16. ἡ ταύτῃ Reiske: ταύτῃ || 22. ἐν λιβύῃ PH 
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μέαν τὸ καὶ τεσσεράχοντα xal τριηκοσίας γενεὰς ἀνϑρώ- 
πων γενομένας, καὶ ἐν ταύτῃσι ἀρχιερέας καὶ βασιλέας 
ἑκατέρους τοσούτους γενομένους. καίτοι τριηχόσιαι μὲν 
ἀνδρῶν γενεαὶ δυνέαται μύρια ἔτεα" γενεαὶ γὰρ τρεῖς 
ἀνδρῶν ἑχατὸν ἔτεα ἐστί" μιῆς δὲ καὶ τεσσεράκοντα ἔτι 
τῶν ἐπιλοέπων yeveéov, at ἐπῆσαν τῇσι τριηκοσέῃσι, ἐστὶ 
τεσσεράκοντα καὶ τριηχόσια καὶ χίλια ἔτεα. οὕτω ἐν μυ- 
οἰοισί τὸ ἔτεσι καὶ χιλίοισι καὶ τριηκοσίοισί τε καὶ τεσσε- 
ράκοντα ἔλεγον ϑεὸν ἀνθρωποειδέα οὐδένα γενέσθαι" οὐ 
μέντοι οὐδὲ πρότερον οὐδὲ ὕστερον ἐν τοῖσι ὑπολοίποισι 
«Αἰγύπτου βασιλεῦσι γενομένοισι ἔλεγον οὐδὲν τοιοῦτο. 
ἐν τοίνυν τούτῳ τῷ χρόνῳ τετράκις ἔλεγον ἐξ ἡϑέων τὸν 
ἥλιον ἀνατεῖλαι᾽ ἔνϑα ve νῦν καταδύεται, ἐνθεῦτεν δὲς 
ἐπαντεῖλαι, καὶ ἔνϑεν νῦν ἀνατέλλει, ἐνθαῦτα δὶς κατα- 
δῦναι. καὶ οὐδὲν τῶν κατ᾽ “4Ἔἴἔγυπτον ὑπὸ ταῦτα ἑτεροιω- 
ϑῆναι, οὔτε τὰ ἐκ τῆς γῆς οὔτε τὰ ἐκ τοῦ ποταμοῦ σφι 
γινόμενα, οὔτε τὰ ἀμφὶ νούσσυς οὔτε τὰ κατὰ τοὺς ϑανά- 
τους. πρότερον δὲ καταίῳ τῷ λογοποιῷ ἐν Θήβῃσι ye- 
γεηλογήσαντέ v& ἑωυτὸν καὶ ἀναδήσαντι τὴν πατριὴν ἐς 
éxxatÓéxavov ϑεὸν ἐποίησαν οἱ ἱρέες τοῦ Διὸς οἷόν τι καὶ 
ἐμοὶ ov γενεηλογήσαντι ἐμεωυτόν᾽ ἐσαγαγόντες ἐς τὸ μέ- 
γαρον ἔσω ἐὸν μέγα ἐξηρέϑμεον δεικνύντες κολοσσοὺς ξυ- 
λένους τοσούτους ὅσους σδρ eiztoy' ἀρχιερεὺς γὰρ ἕκαστος 
αὐτόϑι ἱστᾷ ἐπὶ τῆς ἑωυτοῦ ζόης εἰκόνα ἑωυτοῦ" ἀριϑμέ- 
οντες ὧν καὶ δεικνύντες οἱ ἱρέες ἐμοὶ ἀπεδείκνυσαν παῖδα 

πατρὸς ἑωυτῶν ἕχαστον ἐόντα, ix τοῦ ἄγχιστα ἀποϑανόν- 
τος τῆς εἰχόνος διεξιόντες διὰ πασέων, ἕως οὗ ἀπέδεξαν 
ἁπάσας αὑτάς. Ἑ χαταίῳ δὲ γενεηλογήσαντι ἑωυτὸν καὶ 
ἀναδήσαντι ἐς ἑχκαιδέχατον ϑεὸν ἀντεγενδηλόγησαν ixl 
τῇ ἀριϑμήσι, ov δεκόμενοι παρ᾽ αὐτοῦ ἀπὸ ϑεοῦ γενέσϑαι 
ἄνθρωπον" ἀντεγενεηλόγησαν δὲ ὧδε, φάμενοι ἕκαστον 
τῶν χολοσσῶν πίρωμιεν ix πιρώμιος γεγονέναι, ἐς ὃ τοὺς 

1. ἀνϑρώπων γενεὰς PR ἢ 5. ἔτι] ἐπὶ ABC | 8. καὶ πρὸς τριη- 
κοσίοισι H || 13. ἀναστῆναι Boeckh || 19. τε om. 486 τὴν] τι τὴν C, 
τε τὴν ABP | 24. ἵσταται ABC | 26. αὐτῶν St. | 21. διὰ --- 28. αὐτάς 
om. 4860 
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πέντε xal τεσσεράχοντα καὶ τριηκοσίους ἀπέδεξαν κολοσ- 
σούς ἱπέρωμεν ἐπονομαζόμενον], καὶ ovve ἐς ϑεὸν οὔτε 
ἐς ἥρωα ἀνέδησαν αὑτούς. πίέρωμις δὲ ἐστὶ κατὰ Ἑλλάδα 

- 144 γλῶσσαν καλὸς κἀγαϑός. ἤδη ὦν τῶν αἱ εἰχόνες ἤσαν, 

τοιούτους ἀπεδείκνυσαν σφέας πάντας ἐόντας, ϑεῶν δὲ 5 

πολλὸν ἀπαλλαγμένους. τὸ δὲ πρότερον τῶν ἀνδρῶν τού- 
v0» ϑεοὺς εἶναι τοὺς ἐν «Αἰγύπτῳ ἄρχοντας, οὐκ ἐόντας 
ἅμα τοῖσι ἀνθρώποισι, καὶ τούτων αἰεὶ ἕνα τὸν κρατέ- 
ovra εἶναι᾽ ὕστατον δὲ αὑτῆς βασιλεῦσαι Ὦρον τὸν Ὀσί- 
οιος παῖδα, τὸν πόλλωνα Ἕλληνες ὀνομάζουσι" τοῦτον 10 
καταπαύσαντα Τυφῶνα βασιλεῦσαι ὕστατον «Αἰγύπτου. 
ἤοσιρις δὲ ἐστὶ Διόνυσος κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν». 

145 Ἐν Ἕλλησι μέν νυν νεώτατοι τῶν ϑεῶν νομίζονται 
εἶναι ᾿Ηραχλέης τε καὶ Διόνυσος καὶ Πάν, mag  4iyv- 
πτίοισι δὲ Πὰν μὲν ἀρχαιότατος καὶ τῶν ὀχτὼ τῶν πρώ- 15 
των λεγομένων ϑεῶν, Ἡρακλέης δὲ τῶν δευτέρων τῶν δυώ- 
δεκα λεγομένων εἶναι, Διόνυσος δὲ τῶν τρίτων, οἱ ἐκ τῶν 
δυώδεκα ϑεῶν ἐγένοντο. 'HoaxAét μὲν δὴ ὅσα αὐτοὶ 4i- 
γύπτιοι φασὶ εἶναι ἔτεα ἐς “μασιν βασιλέα, δεδήλωταί 
μοι πρόσϑε᾽ Πανὶ δὲ ἔτι τούτων πλέονα λέγεται εἶναι, 20 
Διονύσῳ δ᾽ ἐλάχιστα τούτων, καὶ τούτῳ πεντακισχίλια 
καὶ μύρια λογέζονται εἷναι ἐς μασιν βασιλέα. καὶ ταῦτα 
«Αἰγύπτιοι ἀτρεκέως φασὶ ἐπίστασθαι, αἰεί ve λογιζόμενοι 
καὶ αἰεὶ ἀπογραφόμδνοι τὰ ἔτεα. Διονύσῳ μέν νυν τῷ 
ix Σεμέλης τῆς Καδμου λεγομένῳ γενέσθαι κατὰ ἑξακόσια 35 

ἔτεα καὶ χίλια μάλιστα ἐστὶ ἐς ἐμέ, Ἥρακλέι δὲ τῷ “41λ- 
χμήνης χατὰ εἰναχόσια ἔτεα" Πανὶ δὲ τῷ ix Πηνελόπης 
(ἐκ ταύτης γὰρ καὶ Ἕρμέω λέγεται γενέσθαι ὑπὸ ἙἭ.:λλήνων 
ó Πάν) ἐλάσσω ἔτεα ἐστὶ τῶν Τρωικῶν, κατὰ ὀκταχόσια 

146 μάλιστα ἐς ἐμέ. τούτων ὧν ἀμφοτέρων πάρεστι χρᾶσϑαι 90 

1. ἀπέδεξαν —2. ἐπονομαζόμενον] ἀπηρίϑμησαν αὐτοὺς πίρωμιν 
ἐκ πιρώμιος γενόμενον H: unde sumpsere inde a Wesselingio tría 
ultima, abiectis πέρωμιν ἐπονομαζόμενον vix genuinis nisi forte cor- 

rigas πιρώμις ἐπονομάζοντες | 7. οὐχ ἐόντας] οἰχέοντας FR. Scháfer || 
21. ἔτεα om. PR || 29. xavà và 4B | 30. πάρεστι] πέρι ἔστι St. 
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τοῖσί τις πείσεται λεγομένοισι μᾶλλον" ἐμοὶ δ᾽ ὧν ἡ περὶ 
αὐτῶν γνώμη ἀποδέδεχται. εἰ μὲν γὰρ φανεροί τε ἐγένοντο 
καὶ κατεγήρασαν καὶ οὗτοι ἐν τῇ Ἑλλάδι, κατά περ Hoa- 
χλέης ὃ ἐξ ̓ μφιτρύωνος γενόμενος, καὶ δὴ καὶ 4΄ιόνυσος 
ὃ ἐκ Σεμέλης καὶ Πὰν ὁ ἐκ Πηνελόπης γενόμενος, ἔφη ἂν 
τις καὶ τούτους ἄλλους ἄνδρας γενομένους ἔχειν τὰ ἐκείνων 
οὐνόματα τῶν προγεγονότων ϑεῶν. vov δὲ Διόνυσόν τε 
λέγουσε οἱ Ἕλληνες ὡς αὐτίκα γενόμενον ἐς τὸν μηρὸν 
ἐνερράψατο Ζεὺς καὶ ἤνεικε ἐς Νύσαν τὴν ὑπὲρ «4ἰγύπτου 
ἐοῦσαν ἐν τῇ «Αἰϑιοπίῃ, καὶ Πανός γε πέρι ovx ἔχουσι 
εἰπεῖν ὅκῃ ἐτράπετο γενόμενος. δῆλά μοι ὧν γέγονε ὅτι 
ὕστερόν ἐπύϑοντο οἱ Ἕλληνες τούτων τὰ οὐνόματα ἢ τὰ 
22s - 2 
τῶν ἄλλων ϑεῶν᾽ ἀπ᾽ οὗ δὲ ἐπεύϑοντο χρόνου, ἀπὸ τούτου 
γενξηλογέουσι αὑτῶν τὴν γένεσιν. 

Ταῦτα μέν vv» αὐτοὶ «Αἰγύπτιοι λέγουσι" ὅσα δὲ οἵ 147 
τε ἄλλοι ἄνϑρωποι καὶ «Αἰγύπτιοι λέγουσι ὁμολογέοντες 
τοῖσι ἄλλοισι κατὰ ταύτην τὴν χώρην γενέσθαι, ταῦτ᾽ 
ἤδη φράσω" προσέσται δέ τι αὐτοῖσι καὶ τῆς ἐμῆς ὄψιος. 

Ἐλευϑερωϑέντες «Αἰγύπτιοι μετὰ τὸν ἱρέα τοῦ Ἡφαί- 
στου βασιλεύσαντα, οὐδένα γὰρ χρόνον οἷοί τε ἦσαν ἄνευ 
βασιλέος διαιτᾶσθαι, ἐστήσαντο δυώδεκα βασιλέας, δυώ- 
δεκα μοίρας δασάμενοι «Αἴγυπτον πτᾶσαν. οὗτοι ἐπιγαμίας 
ποιησάμενοι ἐβασίλευον νόμοισι τοῖσιδε χρεώμενοι, μήτε 
καταιρέειν ἀλλήλους μήτε πλέον τι δίζησθαι ἔχειν τὸν 
ἕτερον τοῦ ἑτέρου, εἶναί τὸ φίλους τὰ μάλιστα. τῶνδε 
δὲ εἵνεκα τοὺς νόμους τούτους ἐποιέοντο, ἰσχυρῶς πέερι- 

στέλλοντες᾽ ἐχέχρηστό σφι κατ᾽ ἀρχὰς αὐτέκα ἐνισταμένοισι 
ἐς τὰς τυραννίδας, τὸν χαλκέῃ φιάλῃ σπείσαντα αὐτῶν ἐν 
τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τοῦτον ἁπάσης βασιλεύσειν «4Ϊ- 
γύπτου" ig γὰρ δὴ τὰ ττάντα ἱρὰ συνελέγοντο. καὶ δή 
σφι μνημόσυνα ἔδοξε λιπέσθαι κοινῇ, δόξαν δέ σφι ἐποιή- 
σαντο λαβύρινϑον, ὀλίγον ὑπὲρ τῆς λίμνης τῆς ΙΜοίριος 
χατὰ Κροκοδείλων καλεομένην πόλιν μάλιστα κῃ κείμενον" 

9. ἐνερράψατο PR: ἐράψατο | 16. τε om. 4BC | 21. δυώδεκα ἢ 
ἐς δυώδεχα | 25. τῶνδε δὲ PH: τῶνδε 8. τῶν δὲ 
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τὸν ἐγὼ ἤδη εἶδον λόγου μέζω. εἰ γάρ τις τὰ ἐξ 'EAMQ- 
γων τείχεά τε καὶ ἔργων ἀπόδεξιν συλλογίσαιτο, ἐλάσσονος 

πόνου τε ἂν καὶ δαπάνης φανείη ἐόντα τοῦ λαβυρένϑου 
τούτου. καίτοι ἀξιόλογός γε καὶ ὃ ἐν Ἐφέσῳ ἐστὶ νηὸς 
καὶ ὃ ἐν Σάμῳ. ἦσαν μέν νυν καὶ αἱ πυραμέδες λόγου 5 
μέζονες, καὶ πολλῶν ἑκάστη αὐτέων Ἑλληνικῶν ἔργων καὶ 
μεγάλων ἀνταξίη, ὁ δὲ δὴ λαβύρινϑος καὶ τὰς πυραμίδας 
ὑπερβάλλει τοῦ [γὰρ] δυώδεκα μὲν εἰσὶ αὐλαὶ κατάστεγοι, 
ἀντίπυλοι ἀλλήλῃσι, ἕξ μὲν πρὸς βορέω ἕξ δὲ πρὸς νότον 
τετραμμέναι, συνεχέες" τοῖχος δὲ ἔξωϑεν ὃ αὐτός σφεας 10 
περιέργει. οἰκήματα δ᾽ ἔνεστι διπλᾶ, τὰ μὲν ὑπόγαια τὰ 
δὲ μετέωρα ἐπ᾽ ἐκείνοισι, τρισχίλια ἀριϑμόν, πενταχοσέων 
καὶ χιλίων ἑκάτερα. τὰ μέν νυν μετέωρα τῶν οἰκημάτων 
αὑτοί τε ὡρώμεν διεξιόντες καὶ αὐτοὶ ϑεησάμενοι λέγομεν, 
τὰ δὲ αὐτῶν ὑπόγαια λόγοισι ἐπυνθανόμεϑα᾽ οἱ γὰρ ἐπί- 15 
στεῶτες τῶν «Αϊγυπτίων δεικνύναι αὐτὰ οὐδαμῶς ἤϑελον, 
φάμενοι ϑήκας αὐτόϑι εἶναι τῶν ve ἀρχὴν τὸν λαβύρινϑον 
τοῦτον οἰχοδομησαμένων βασιλέων καὶ τῶν ἱρῶν κροχο- 
δείλων. οὕτω τῶν μὲν κάτω πέρι οἰκημάτων ἀκοῇ παρα- 
λαβόντες λέγομεν, τὰ δὲ ἄνω μέζονα ἀνθρωττηίων ἔργων 20 
αὑτοὶ ὡρώμεν᾽ αἵ ve γὰρ διέξοδοι διὰ τῶν στεγέων καὶ οἵ 
ἑλιγμοὶ διὰ τῶν αὐλέων ἐόντες ποικιλώτατοι ϑῶμα μυρίον 
παρείχοντο ἐξ αὐλῆς τε ἐς τὰ οἰκήματα διεξιοῦσι καὶ ἐκ 
τῶν οἰχημάτων ἐς παστάδας, ἐς στέγας τε ἄλλας ἐκ τῶν 
παστάδων καὶ ἐς αὐλὰς ἄλλας ἐκ τῶν οἰκημάτων. ὀροφὴ 25 
δὲ πάντων τούτων λιϑίνη κατά περ ol τοῖχοι, οἵ δὲ τοῖχοι 
τύπων ἐγγεγλυμμένων πλέοι, αὐλὴ δὲ ἑκάστη περίστυλος 
λέϑου λευκοῦ ἁρμοσμένου τὰ μάλιστα. τῆς δὲ γωνίης τελευ- 
τῶντος τοῦ λαβυρένϑου ἔχεται πυραμὶς τεσσερακοντόρ- 
γυιος, ἐν τῇ ζῷα μεγάλα ἐγγέγλυτεται" ὁδὸς δ᾽ ἐς αὑτὴν 80 
ὑπὸ γῆν πεποίηται. 

149 Τοῦ δὲ λαβυρίνϑου τούτου ἐόντος τοιούτου ϑῶμα ἔτι 
μέζον παρέχεται ἢ ἸΜοίριος καλεομένη λίμνη, παρ᾽ ἣν 

1. εὗρον} ἢ 8. γὰρ seiunxit St. | 9. βορέην PR || 21. διέξοδοι St.: 
ἔξοδοι || 22. ἑλιγμοὶ PR: εἱλιγμένοι 8. εἰλιγμένοι 
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ó λαβύρινϑος οὗτος οἰκοδόμηται" τῆς τὸ περίμετρον τῆς 
σιδριόδου εἰσὶ στάδιοι ἑξακόσιοι καὶ τρισχίλιοι, σχοένων 
ἑξήκοντα ἐόντων, ἴσοι καὶ αὐτῆς «Αἰγύπτου τὸ παρὰ ϑά- 
λασσαν. κεῖται δὲ μακρὴ ἡ λίμνη πρὸς βορέην τε καὶ 
γότον, ἐοῦσα βάϑος, τῇ βαϑυτάτη αὑτὴ ἑωυτῆς, πεντη- 
κοντόργυιος. ὅτε δὲ χειροποίητος ἐστὶ καὶ ógvxrij , αὐτὴ 
δηλοῖ" ἐν γὰρ μέσῃ τῇ λίμνῃ μάλιστά χῃ ἑστᾶσι δύο πυρα- 
μέδες, τοῦ ὕδατος ὑπερέχουσαι πεντήχοντα ὀργυιὰς ἑκατέρη, 
xal τὸ κατ᾽ ὕδατος οἰκοδόμηται ἕτερον τοσοῦτον, καὶ ἐπ᾽ 
ἀμφοτέρῃσι ἔπεστι χκολοσσὸς λέϑινος κατήμενος ἐν ϑρόνῳ. 
οὕτω αἷ μὲν πυραμίδες εἰσὶ ἑκατὸν ὀργυιέων, αἱ δ᾽ ἑκατὸν 
ὀργυιαὶ δίκαιαι εἰσὶ στάδιον ξξάπελεϑρον, ἐξαπέδου τε τῆς 
ὀργυιῆς μετρεομένης καὶ τετραπήχεος, τῶν ποδῶν μὲν 
τετραπαλαίστων ἐόντων, τοῦ δὲ ττήχεος ἑξατεαλαίστου. τὸ 
δὲ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ λίμνῃ αὐϑιγενὲς μὲν οὐκ ἔστι (ἄνυδρος 
γὰρ δὴ δεινῶς ἔστι ἡ ταύτῃ), ἐκ τοῦ Νείλου δὲ κατὰ διώ- 
ρυχα ἐσῆκται, xal ἕξ μὲν μῆνας ἔσω ῥέει ἐς τὴν λίμνην, 
ἕξ δὲ μῆνας ἔξω ἐς τὸν Νεῖλον avvig* καὶ ἐπτεὰν μὲν ἐκρέῃ 

ἔξω, 7) δὲ τότε τοὺς ἕξ μῆνας ἐς τὸ βασιλήιον καταβάλλει 
ἐπ ἡμέρην ἑκάστην τάλαντον ἀργυρίου ἐκ τῶν ἰχϑύων, 
ἐπεὰν δὲ ἐσίῃ τὸ ὕδωρ ἐς αὐτήν, εἴχοσι μνέας. ἔλεγον δὲ 150 
οἱ ἐπιχώριοι καὶ ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὴν ἐς “ΠΙιβύην ἐχδιδοῖ 
ἡ λέμνη αὕτη ὑπὸ γῆν, τετραμμένη τὸ πρὸς ἑσπέρην ἐς 
τὴν μεσόγαιαν παρὰ τὸ ὄρος τὸ ὑπὲρ Μέμφιος. ἐπείτε 
δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου οὐκ ὥρων τὸν χοῦν οὐδαμοῦ 
ἐόντα, ἐπιμελὲς γὰρ δή μοι ἦν, εἰρόμην τοὺς ἄγχιστα 
οἰκέοντας τῆς λίμνης ὅχου εἴη ὃ χοῦς ὃ ἐξορυχϑείς. οἱ δὲ 
ἔφρασαν μοι ἵνα ἐξεφορήϑη, καὶ εὐπετέως ἔπειϑον᾽ risa 
γὰρ λόγῳ καὶ ἐν Νίνῳ τῇ «Ἀσσυρίων πόλι γενόμενον ἕἔτε- 
ρον τοιοῦτον. τὰ γὰρ Σαρδαναπάλλου τοῦ Νίνου βασι- 
λέος ἐόντα μεγάλα χρήματα καὶ φυλασσόμενα ἐν ϑησαυ- 
ροῖσι καταγαίοισι imevónoav κλῶττες ἐχφορῆσαι. "ἐκ δὴ 
ὧν τῶν σφετέρων οἰχίων ἀρξάμενοι, οἱ κλῶπες ὑπὸ γῆν 
σταϑμεόμενοι ἐς τὰ βασιλήια οἰκία ὥρυσσον, τὸν δὲ χοῦν 
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ὃ λαβύρινϑος οὗτος οἰκοδόμηται᾽ τῆς τὸ περίμετρον τῆς 
περιόδου εἰσὶ στάδιοι ἑξαχόσιοι καὶ τρισχίλιοι, σχοένων 
ἑξήκοντα ἐόντων, ἴσοι xal αὐτῆς «Αἰγύπτου τὸ παρὰ ϑά- 
λασσαν. κεῖται δὲ μακρὴ ἡ λίμνη πρὸς βορέην τε καὶ 
γότον, ἐοῦσα βάϑος, τῇ βαϑυτάτη αὐτὴ ἑωυτῆς, πεντη- 
κοντόργυιος. ὅτι δὲ χειροποίητος ἐστὶ xal ὀρυχτή, αὐτὴ 
δηλοῖ" ἔν γὰρ μέσῃ τῇ λίμνῃ μάλιστά κῃ ἑστᾶσι δύο zvga- 
μέδες, τοῦ ὕδατος ὑπερέχουσαι πεντήκοντα ὀργυιὰς ἑκατέρη, 
καὶ τὸ κατ᾽ ὕδατος οἰκοδόμηται ἕτερον τοσοῦτον, καὶ ἐπ᾽ 
ἀμφοτέρῃσι ἔπεστι κολοσσὸς λέϑινος κατήμενος ἐν ϑρόνῳ. 
οὕτω GL μὲν πυραμίδες εἰσὶ ἑκατὸν ὀργυιέων, αἱ δ᾽ ἑκατὸν 
ὀργυιαὶ δίκαιαι εἰσὶ στάδιον ξξάτελεθρον, ἑξαπέδου τε τῆς 
δργυιῆς μετρεομένης καὶ τετραπήχεος, τῶν ποδῶν μὲν 
τετραπαλαίστων ἐόντων, τοῦ δὲ πήχεος ἑξαπαλαίστου. τὸ 
δὲ ὕδωρ τὸ ἐν τῇ λίμνῃ αὐϑιγενὲς μὲν οὐκ ἔστι (ἄνυδρος 
γὰρ δὴ δεινῶς ἐστι ἡ ταύτῃ), ἐκ τοῦ Νείλου δὲ κατὰ διώ- 
Qvya ἐσῆκται, xai ἕξ μὲν μῆνας ἔσω δέει ἐς τὴν λέμνην, 
ἐξ δὲ μῆνας ἔξω ἐς τὸν Νεῖλον avrig" καὶ ἐπεὰν μὲν ἐχρέῃ 

ἔξω, ἢ δὲ τότε τοὺς ἕξ μῆνας ἐς τὸ βασιλήιον καταβάλλει 

ἐπ ἡμέρην ἑκάστην τάλαντον ἀργυρίου ἐκ τῶν ἰχϑύων, 
ἐπεὰν δὲ ἐσίῃ τὸ ὕδωρ ἐς αὐτήν, εἴκοσι μνέας. ἔλεγον δὲ 150 
οἱ ἐπιχώριοι καὶ ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὴν ἐς “ΤΠιββύην ἐχδιδοῖ 
ἡ λίμνη αὕτη ὑπὸ γῆν, τετραμμένη τὸ πρὸς ἑσπέρην ἐς 
τὴν μεσόγαιαν παρὰ τὸ ὄρος τὸ ὑπὲρ Μέμφιος. ἐπείτε 
δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου οὐκ ὥρων τὸν χοῦν οὐδαμοῦ 
ἐόντα, ἐπιμελὲς γὰρ δή μοι ἤν, εἰρόμην τοὺς ἄγχιστα 
οἰκέοντας τῆς λίμνης ὅκου εἴη ὁ χοῦς ὃ ἐξορυχϑείς. οἱ δὲ 

ἔφρασάν μοι ἵνα ἐξεφορήϑη, καὶ εὐπετέως ἔπειϑον" ἤδεα 
γὰρ λόγῳ καὶ à» Νίνῳ τῇ 2doavolov πόλι γενόμενον ἕτε- 
ρον τοιοῦτον. τὰ γὰρ Σαρδαναπάλλου τοῦ Nívov βασι- 
λέος ἐόντα μεγάλα χρήματα καὶ φυλασσόμενα ἐν ϑησαυ- 
goi καταγαίοισι ἐπενόησαν χλῶώπες ἔχφορῆσαι. "ἔκ δὴ 
ὧν τῶν σφετέρων οἰκίων ἀρξάμενοι οἱ χλῶπες ὑπὸ γῆν 
σταϑμεόμενοι ἐς τὰ βασιλήια οἰκία ὥρυσσον, τὸν δὲ χοῦν 

12. re St.: μὲν | 16. ἡ ταύτῃ Reiske: ταύτῃ | 22. ἐν λιβύῃ PR 
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τὸν Éxgogeóuevov ἐκ τοῦ ὀρύγματος, ὅκως γένοιτο νύξ, ἐς 
τὸν Τίγρην ποταμὸν παραρρέοντα τὴν Nívov ἐξεφόρεον, 

ἐς ὃ κατεργάσαντο 0 τι ἐβούλοντο. τοιοῦτον ἕτερον ἤκουσα 
καὶ κατὰ τὸ τῆς ἐν «Αἰγύπτῳ λίμνης ὄρυγμα γενέσϑαι, 
σπλὴν ov νυκτὸς ἀλλὰ μετ᾽ ἡμέρην ποιεύμενον" ὀρύσσοντας 
γὰρ τὸν χοῦν τοὺς «Αἰγυπτίους ἐς τὸν Νεῖλον φορέειν" 
0 δὲ ὑπολαμβάνων ἔμελλε διαχέειν. ἣ μέν vvv λίμνη 
αὕτη οὕτω λέγεται ὀρυχϑῆναι. 

Τῶν δὲ δυώδεκα βασιλέων δικαιοσύνῃ χρεωμένων, ἀνὰ 
χρόνον ὡς ἔϑυσαν ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίστου, τῇ ὑστάτῃ 
τῆς ὁρτῆς, μελλόντων κατασπείσειν, Ó ἀρχιερεὺς ἐξήνεικέ 
σφι φιάλας χρυσέας, τῇσίέ περ ἐώϑεσαν σπένδειν, ἁμαρτὼν 
τοῦ ἀριϑμοῦ, ἕνδεκα δυώδεκα ἐοῦσι. ἐνθαῦτα ὡς οὐκ 
εἶχε φιάλην ὃ ἔσχατος ἑστεὼς αὐτῶν Ψαμμήτιχος, σεερι8- 
λόμενος τὴν κυνέην ἐοῦσαν χαλκέην ὑπέσχε ve καὶ ἔσπενδε. 
xvvéag δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες ἐφόρεόν τε βασιλέες καὶ 
ἐτύγχανον τότε ἔχοντες. Ψαμμήτιχος μέν νυν οὐδενὶ δο- 
λερῷ νόῳ χρεώμενος ὑπέσχε τὴν κυνέην" οἱ δὲ ἐν φρενὶ 
λαβόντες τό τε ποιηϑὲν ἐκ Ψαμμητίχου καὶ τὸ χρηστή- 
ριον, ὅτι ἐχέχρηστό σφι τὸν χαλχέῃ σπείσαντα αὐτῶν 
φιάλῃ τοῦτον βασιλέα ἔσεσϑαι μοῦνον ΑΑϊγύπτου, ἀνα- 
μνησϑέντες τοῦ χρησμοῦ κτεῖναι μὲν οὐκ ἐδικαίωσαν Tau- 
μήτιχον, ὡς ἀνεύρισκον βασανίζοντες ἐξ οὐδεμιῆς προνοίης 
αὐτὸν ποιήσαντα, ἐς δὲ τὰ ἕλεα ἔδοξέ σφι διώξαι ψιλώ- 

σαντας τὰ πλεῖστα τῆς δυνάμιος, ἐκ δὲ τῶν ἑλέων ὁρμώ- 

152 μενον μὴ ἐπιμίσγεσθαι τῇ ἄλλῃ «Αἰγύπτῳ. τὸν δὲ Ψαμ- 
2 “« [4 L4 b 

μήτιχον τοῦτον πρότερον φεύγοντα τὸν «ἰϑίοπα Σαβα- 
κῶν, ὃς οἱ τὸν πατέρα Nexov ἀπέκχτεινε, τοῦτον φεύγοντα 

/ 3 € 3 / 3 ^w » " 3 

τότε ἐς Συρίην, ὡς ἀπαλλαχϑὴ Ex τῆς ὄψιος τοῦ ὀνεέρου 

ὃ Αἰϑίοψ, κατήγαγον «Αἰγυπτίων οὗτοι οἱ ἐκ νομοῦ τοῦ 
Σαΐτεω εἰσί. μετὰ δὲ βασιλεύοντα τὸ δεύτερον πρὸς τῶν 
ἔγδεκα βασιλέων xavaAaufaveu μὲν διὰ τὴν κυνέην τεύ- 
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γειν ἐς τὰ ἕλεα. ἐπιστάμενος ὧν ὡς περιυβρισμένος εἴη 
πρὸς αὐτῶν, ἐπενόεε τίσασϑαι τοὺς διώξαντας. πέμψαντι 
δέ οἱ ἐς Βουτοῦν πόλιν ἐς τὸ χρηστήριον τῆς "tiros, 
i»Ja δὴ «Αἰγυπτίοισι ἐστὶ μαντήιον ἀψευδέστατον, ἤλϑε 
χρησμὸς ὡς τίσις ἥξει ἀπὸ ϑαλάσσης χαλκέων ἀνδρῶν 
ἐπιφανέντων. καὶ τῷ μὲν δὴ ἀπιστίη μεγάλη ὑπεκέχυτο 
χαλκέους οἱ ἄνδρας ἥξειν ἐπικούρους. χρόνου δὲ οὐ πολ- 

λοῦ διελθόντος ἀναγκαίη κατέλαβε ᾿Ἰωνάς τε καὶ Κᾶρας 
ἄνδρας κατὰ ληίην ἐκπλώσαντας ἀπενειχϑῆναι ἐς 41- 
yvrtov, ἐχβάντας δὲ ἐς γῆν καὶ ὁπλισϑέντας yaÀxQ ἀγ- 
γέλλει τῶν τις «Αἰγυπτίων ἐς τὰ ἕλεα ἀπικόμενος τῷ Ψαμ- 
μητίχῳ, ὡς οὐκ ἰδὼν πρότερον χαλκῷ ἄνδρας δπλισϑέντας, 
ὡς χάλκεοι ἄνδρες ἀπιγμένοι ἀπὸ ϑαλάσσης λεηλατεῦσι 
τὸ πεδίον. ὃ δὲ μαϑὼν τὸ χρηστήριον ἐπιτελεύμενον 
φίλα τε τοῖσι Ἴωσι καὶ Καρσὶ ποιέδξται καί σφεας με- 
γάλα ὑπισχνεύμενος πεέϑει μετ᾽ ἑωυτοῦ γενέσϑαι. ὡς δὲ 
ἔπεισε, οὕτω ἅμα τοῖσι τὰ ἑωυτοῦ βουλομένοισι «Αἰγυπτί- 
0L0L καὶ τοῖσι ἐπεικούροισι καταιρέει τοὺς βασιλέας. 

Κρατήσας δὲ «Αἰγύπτου πάσης 0 Ψαμμήτιχος ἐποίησε 153 
τῷ Ἡφαίστῳ προπύλαια ἐν ἹΜέμφι τὰ πρὸς γότον ἄνε- 
μον τετραμμένα, αὐλήν τε τῷ “πι, ἐν τῇ τρέφεται ἐπεὰν 
φανῇ ὃ Ans, οἰκοδόμησε ἐναντίον τῶν προπυλαίων, πᾶ- 
σάν τὲ περίστυλον ἐοῦσαν καὶ τύπων πλέην᾽ ἀντὶ δὲ κιό- 
γων ὑπεστᾶσι κολοσσοὶ δυωδεκαπήχεες τῇ αὐλῇ ὃ δὲ 
Zimig κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν ἐστὶ Ἔπαφος. τοῖσι 184 
δὲ Ἴωσι καὶ τοῖσι Καρσὶ τοῖσι συγκατεργασαμένοισι αὑτῷ 
ὃ Ψαμμήτιχος δίδωσι χώρους ἐνοικῆσαι ἀντίους ἀλλήλων, 
τοῦ Νείλου τὸ μέσον ἔχοντος, τοῖσι οὐνόματα ἐτέϑη Στρα- 
τόπεδα᾽" τούτους TE δή σφι τοὺς χώρους δίδωσι καὶ τὰ 
ἄλλα τὰ ὑπέσχετο πάντα ἀπέδωκε. καὶ δὴ καὶ παῖδας 
παρέβαλε αὐτοῖσι «Αἰγυπτίους τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν ix- 
διδάσκεσθαι" ἀπὸ δὲ τούτων ἐχμαϑόντων τὴν γλῶσσαν 

5. ἥξει οἱ Scháfer ἢ 12. ὥστε coni. Krüger | 11. ἅμα ve? || τὰ 
ἑωυτοῦ St: μετ᾽ ἑωυτοῦ, quae Krüger seclusit ἢ Αἰγυπτίων || 30. δὴ 
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οἱ νῦν égugvéeg àv «Αϊγύτττῳ γεγόνασι. οἱ δὲ Ἰωνές τε 
καὶ οἱ Κᾶρες τούτους τοὺς χώρους οἴχησαν χρόνον ἐπὶ 

πολλόν" εἰσὶ δὲ οὗτοι οἱ χῶροι πρὸς ϑαλάσσης ὁλέγον 
ἔγνερϑε Βουβάστιος πόλιος, ἐπὶ τῷ Πηλουσίῳ καλεομένῳ 
στόματι τοῦ Νείλου. τούτους μὲν δὴ χρόνῳ ὕστερον βα-- 
σιλεὺς “μασις ἐξαναστήσας ἐνθεῦτεν κατοίκισε ἐς Méuguy, 
φυλακὴν ἑωυτοῦ ποιεύμενος πρὸς «Αἰγυπτίων. τούτων 
δὲ οἰκισϑέντων ἐν «Αἰγύπτῳ, οἱ Ἕλληνες οὕτω ἐπιμισγό- 
μενοι τούτοισι τὰ περὶ “ἴγυπτον γινόμενα ἀπὸ Ψαμμη- 
τίχου βασιλέος ἀρξάμενοι πάντα καὶ τὰ ὕστερον ἐπιστά- 10 
μεϑα ἀτρεκέως" πρῶτοι γὰρ οὗτοι ἐν «Αἰγύπτῳ ἀλλόγλωσ- 
σοι κατοικίσϑησαν. ἐξ ὧν δὲ ἐξανέστησαν χώρων, ἐν 
τούτοισι δὲ οἵ τε ὁλκοὶ τῶν νεῶν καὶ τὰ ἐρείπια τῶν οἷ- 
κημάτων τὸ μέχρι ἐμεῦ ἦσαν. 

155 Ψαμμήτιχος μέν vvv οὕτω ἔσχε “Αἴγυπτον. τοῦ δὲ 15 
χρηστηρίου τοῦ ἐν «ἀϊἰγύπτῳ πολλὰ ἐπεμνήσϑην ἤδη, καὶ 
δὲ λόγον περὶ αὑτοῦ ὡς ἀξίου ἐόντος ποιήσομαι. τὸ γὰρ 
χρηστήριον τοῦτο [τὸ ἐν Αἰγύπτῳ] ἔστε μὲν “Ζητοῦς ἱρόν, 
ἐν πόλει δὲ μεγάλῃ ἱδρυμένον κατὰ τὸ Σεβεννυτικὸν xa- 
λεόμενον στόμα τοῦ Νείλου, ἀναπλέοντε ἀπὸ ϑαλάσσης Ὁ 
ἄνω. οὔνομα δὲ τῇ πόλι ταύτῃ Oxov τὸ χρηστήριον ἐστὶ 
Βουτώ, ὡς καὶ πρότερον ὠνόμασταέ μοι. ἱρὸν δὲ ἐστὶ - 
ἐν τῇ Βουτοῖ ταύτῃ ᾿4πόλλωνος καὶ “Ἀρτέμιδος, xal 0 γε 
γηὸς τῆς “1Σπητοῦς, ἐν τῷ δὴ τὸ χρηστήριον ἔνι, αὐτός τε 
τυγχάνει ἐὼν μέγας καὶ τὰ προπύλαια ἔχει ἐς ὕψος δέκα 35 
ὀργυιέων. τὸ δέ μοι τῶν φανερῶν ἢν ϑῶμα μέγιστον 

παρεχόμενον, φράσω᾽ ἔστι ἐν τῷ τεμένεϊ τούτῳ “Τητοῦς 
γηὸς ἐξ ἑνὸς λίϑου πεποιημένος ἔς τε ὕψος καὶ ἐς μῆκος 
[καὶ τοῖχος ἕκαστος τούτοισι ἴσος] τεσσεράκοντα πηχέων 
[τούτων ἕκαστον ἐστί], τὸ δὲ καταστέγασμα τῆς ὀροφῆς 80 
ἄλλος ἐπίκειται λέίϑος, ἔχων τὴν παρωροφέδα τετράπηχυν. 

156 οὕτω μέν νυν ὃ νηὸς τῶν φανερῶν μοι τῶν περὶ “τοῦτο 

σι 
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τὸ ἱρὸν ἐστὶ ϑωμαστότατον, τῶν δὲ δευτέρων νῆσος T, 
Χέμμις καλευμένη" ἔστι μὲν ἐν λίμνῃ βαϑέῃ καὶ πλατέῃ 
κειμένη παρὰ τὸ ἐν Βουτοῖ ἱρὸν, λέγεται δὲ om «ἀϊγυπτίων 
εἶναι αὕτη 7) νῆσος πλωτή. αὑτὸς μὲν ἔγωγε οὔτε πλέου- 
σαν οὔτε χινηϑεῖσαν εἶδον, τέϑηπα δὲ ἀκούων cel νῆσος 
ἀληϑέως ἐστὶ πλωτή. ἐν δὲ ὧν ταύτῃ νηός τε ᾿4πόλ- 
λωνος μέγας ἔνι καὶ βωμοὶ τριφάσιοι ἐνιδρύαται, ἐμπε- 
φύκασι δ᾽ ἐν αὑτῇ φοίνικες συχνοὶ καὶ ἄλλα δένδρεα καὶ 
καρποφόρα xal ἄφορα πολλά. λόγον δὲ τόνδε ἐπιλέγον- 
veg οἱ ΑἸϊγύπτιοι φασὶ εἶναι αὐτὴν πλωτήν, ὡς i» τῇ 
γήσῳ ταύτῃ οὐκ ἐούσῃ πρότερον πλωτῇ «“4ητώ, ἐοῦσα τῶν 
ὀχτὼ ϑεῶν τῶν πρώτων γενομένων, οἰκέουσα δὲ ἐν Bov- 
«0i πόλι, ἵνα δή οἱ τὸ χρηστήριον τοῦτο ἐστί, Ἀπόλλωνα 

80 

παρ᾽ Ἴσιος παρακαταϑήκην δεξαμένη διέσωσε καταχρύ- 
ψασα ἐν τῇ νῦν πλωτῇ λεγομένῃ νήσῳ, ὅτε τὸ πᾶν διζή- 
μενος ὃ Τυφῶν ἐπῆλϑε, ϑέλων ἐξευρεῖν τοῦ ᾿Οσέριος τὸν 
παῖδα. ( Ἀπόλλωνα δὲ καὶ Ἄρτεμιν “ιονύσου καὶ Ἴσιος 
λέγουσι εἶναι παῖδας, “ητοῦν δὲ τροφὸν αὑτοῖσι xol σώ- 
τειραν γενέσϑαι. αΑἰϊγυπτιστὶ δὲ ᾿Απόλλων μὲν Ὧρος, Ζ4η- 
μήτηρ δὲ Ἶσις, Ἄρτεμις δὲ Βούβαστις. ἐκ τούτου δὲ τοῦ 
λόγου καὶ οὐδενὸς ἄλλου «Αἰσχύλος ὃ Εὐφορέωνος ἥρπασε 
τὸ ἐγὼ φράσω, μοῦνος δὴ ποιητέων τῶν προγενομένων᾽ 
ἐποίησε yao Ἄρτεμιν εἶναι ϑυγατέρα “Δήμητρος: ). τὴν δὲ 
γῆσον διὰ τοῦτο γενέσϑαι πλωτήν. ταῦτα μὲν οὕτω λέ- 
γουσι. 

Ψαμμήτιχος δὲ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου τέσσερα καὶ 157 
σιδντήχοντα ἔτεα, τῶν τὰ ἑνὸς δέοντα τριήκοντα ᾿ἥζωτον 
τῆς Συρίης μεγάλην πόλιν προσκατήμενος ἐπολιόρκεε, ἐς 
ὃ ἐξεῖλε. αὕτη δὲ ἡ ἄζωτος ἁπασέων πολέων ἐπὶ πλεῖστον 
Xoóvov πολιορκεομένη ἀντέσχε τῶν ἡμεῖς iüuev. 

Ψαμμητίχου δὲ Nexog παῖς ἐγένετο καὶ ἐβασίλευσε 158 
«Αἰγύπτου, ὃς τῇ διώρυχι ἐπεχείρησε πρῶτος τῇ ἐς τὴν 
Ἐρυϑρὴν ϑάλασσαν φερούσῃ, τὴν Ζαρεῖος ὃ Πέρσης δεύ- 

" vega διώρυξε' τῆς μῆχος ἐστὶ πλόος ἡμέραι τέσσερες, 
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evgog δὲ [ὠρύχϑη] ὦ ὥστε τριήρεας δύο πλέειν ὃ ὁμοῦ ἐλαστρευ- 
μένας. ἤκται δὲ ἀπὸ τοῦ Νείλου [τὸ ὕδωρ ἐς αὑτήν" ἧχται 
δὲ] κατύπερϑε ὀλίγον Βουβάστιος πόλιος παρὰ Πάτουμον 
τὴν ““ραβίην πόλιν, ἐσέχει δὲ ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν ϑάλασσαν. 
ὁρώρυκται δὲ πρῶτον μὲν τοῦ πεδίου τοῦ «Αἰγυπτίου τὰ 5 
πρὸς “Ἵραβίην ἔχοντα" ἔχεται δὲ κατύπερϑε τοῦ πεδίου 
τὸ κατὰ Μέμφιν τεῖνον ὄρος, ἐν τῷ αἱ λιϑοτομίαι i ἔνεισι" 
τοῦ ὧν δὴ ὄρεος τούτου παρὰ τὴν ὑπωρέην ἧκται ἡ διώ- 
ουξ ἀπ᾽ ἑσπέρης μακρὴ πρὸς τὴν ἠῶ, καὶ ἔπειτα τεένει 

ἐς διασφάγας, φέρουσα ἀπὸ τοῦ ὄρεος πρὸς μεσαμβρίην 10 
τε καὶ νότον ἄνεμον ἐς τὸν κόλπον τὸν ραάβιον. τῇ δὲ 
ἐλάχιστον ἐστὶ καὶ συντομώτατον ἐκ τῆς βορηίης ϑαλασ- 
σης ὑπερβῆναι ἐς τὴν νοτίην καὶ Ἐρυϑρὴν τὴν αὑτὴν ταύ- 
vy» καλεομένην, ἀπὸ τοῦ Κασίου ὄρεος τοῦ οὐρίζοντος 
“ἴγυπτόν τε καὶ Συρίην, ἀπὸ τούτου εἰσὶ στάδιοι ἀπαρτὶ 15 
χίλιοι ἐς τὸν “ράβιον κόλπον. τοῦτο μὲν τὸ συντομώ- 
τατον, ἡ δὲ διώρυξ πολλῷ μακροτέρη, ὅσῳ σχολιωτέρη 
ἐστί" τὴν ἐπὶ Nexo βασιλέος δρύσσοντες «4ἰγυπτίων ἀπώ- 
λοντο δυώδεκα μυριάδες. Νεχῶς μέν νυν μεταξὺ ὀρύσσων 
ἐπαύσατο μαντηίου ἐμποδίου γενομένου τοιοῦδε, τῷ βαρ- Ὃ 
βάρῳ αὐτὸν προεργάζεσϑαι. βαρβάρους δὲ πάντας οἱ .4ἰ- 

159 γύπτιοι καλέουσι τοὺς μὴ σφίσι ὅμογλώσσους. παυσά- 
μενος δὲ τῆς διώρυχος ὁ Νεκῶς ἐτράπετο πρὸς στρατηίας, 
καὶ τριήρεες oi μὲν ἐπὶ τῇ βορηέῃ ϑαλάσσῃ ἐποιήϑησαν, 
ai δ᾽ ἐν τῷ «Τραβίῳ xóAzq ἐπὶ τῇ Ἐρυϑρῇ ϑαλάσσῃ, τῶν 35 
ἔτι οἱ δλκοὶ ἐπίδηλοι. καὶ ταὐτῃσί τε ἐχρᾶτο ἐν τῷ δέοντι 
καὶ Σύροισι πεζῇ 0 Νεκῶς συμβαλὼν ἐν ἸΠαγδώλῳ ἔνίέ- 
κησε, μετὰ δὲ τὴν μάχην Κάδυτιν πόλιν τῆς Συρίης ἐοῦ- 
σαν μεγάλην εἶλε. ἐν τῇ δὲ ἐσθῆτι ἔτυχε ταῦτα" κατερ-- 
γασάμενος, ἀνέϑηκε τῷ “Ιπόλλωνι πέμψας ἐς Βραγχίδας 80 
τὰς Μιλησίων. μετὰ δέ, ἑκκαίδεκα ἔτεα τὰ πάντα ἄρξας, 

τελευτᾷ, τῷ παιδὶ Ψάμμε παραδοὺς τὴν ἀρχήν. 
160 Ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν Ψάμμιν βασιλεύοντα Αἰγύπτου 
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ἀπίκοντο Ἠλείων ἄγγελοι, αὐχέοντες δικαιότατα xal xaà- 
λιστα τιϑέναι τὸν ἐν ᾿Ολυμπέῃ ἀγῶνα πάντων ἀνϑρώπων, 
καὶ δοχέοντες παρὰ ταῦτα οὐδ᾽ ἂν τοὺς σοφωτάτους ἀν- 
ϑρώπων «Αἰγυπτίους οὐδὲν ἐπεξευρεῖν. ὡς δὲ ἀπικόμενοι 
ἐς τὴν «Αἴγυπτον οἱ Ἠλεῖοι ἔλεγον τῶν εἵνεκα ἀπέκοντο, 
ἐνθαῦτα ὃ βασιλεὺς οὗτος συγκαλέεται «Αἰγυπτίων τοὺς 
λεγομένους εἶναι σοφωτάτους. συνελθόντες δὲ οἱ «4ἰγύ- 
zvtioL ἔπυνϑάνοντο τῶν Ἠλείων λεγόντων ἅπαντα τὰ κα- 
τήχει σφέας ποιέειν περὶ τὸν ἀγῶνα" ἀπηγησάμενοι δὲ τὰ 

10 πάντα ἔφασαν ἥκειν ἐπιμαϑησόμενοι εἴ τι ἔχοιεν «4ϊἰγύ- 
7UtLOL τούτων δικαιότερον ἐπεξευρεῖν. oi δὲ βουλευσάμενοι ' 
ἐπειρώτων τοὺς λείους εἴ σφε οἱ πδϑλιῆται ἐναγωνίζον- 
ται. οἱ δὲ ἔφασαν καὶ σφέων καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων 
ὁμοίως τῷ βουλομένῳ ἐξεῖναι ἀγωνίξεσϑαι. οἱ δὲ «41ἰγύ- 

15 σετιοι ἔφασαν. σφέας οὕτω τυϑέντας παντὸς τοῦ δικαίου 
ἡμαρτηκέναι. οὐδεμίαν γὰρ εἶναι μηχανὴν ὅκως οὐ τῷ 
ἁστῷ ἀγωνιζομένῳ προσϑήσονται, ἀδικέοντες τὸν ξεῖνον. 
ἀλλ᾽ εἰ δὴ βούλονται δικαίως τιϑέναι xal τούτου εἵνεχα 
ἀπικοίατο ἐς Αἴγυπτον, ξείνοισε ἀγωνιστῇσι ἐκέλευον τὸν 

20 ἀγῶνα τιϑέναι, Ἡλείων δὲ μηδενὶ εἶναι ἀγωνίζεσθαι. 
ταῦτα μὲν «Αἰγύπτιος Ἠλείοισι ὑπεϑήκχαντο. 

ἱάμμιος δὲ ἕξ ἔτεα μοῦνον βασιλεύσαντος «Αἰγύπτου 161 
καὶ στρατευσαμένου ἐς «ϊϑιοπίην καὶ μεταυτίκα τελευ- 
τήσαντος ἐξεδέξατο πρίης ὁ ΨῬάμμιος" ὃς μετὰ Ψαμ- 

25 μήτιχον τὸν ἑωυτοῦ προπάτορα ἐγένετο εὐδαιμονέστατος 
τῶν πρότερον βασιλέων, ἐπ΄ ἔτεα πέντε καὶ εἴχοσι ἄρξας, 
ἐν τοῖσι ἐπί τε Σιδῶνα στρατὸν ἤλασε καὶ ἐναυμάχησε 
τῷ Τυρίῳ. ἐπεὶ δέ οἱ ἔδεε κακῶς γενέσϑαι, ἐγένετο ἀτεὸ 
προφάσιος τὴν ἐγὼ μεζόνως μὲν ἐν τοῖσι “ιβυκοῖσι λό- 

30 γοισι ἀπηγήσομαι, μετρίως δ᾽ ἐν τῷ παρεόντι. ἀποτπεέμ- 
ψας γὰρ στράτευμα ὃ “4πρίης ἐπὶ Κυρηναίους μεγαλωστὶ 
προσέπταισε, «Αἰγύπτιοι δὲ ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι ἀπέστη- 
σαν ἀπ᾽ avtov, δοκέοντες τὸν πρίην ἐκ προνοίης av- 
τοὺς ἀποπέμψαι ἐς φαινόμενον xoxóv, ἵνα δὴ σφέων 

σι 
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φϑορὴ γένηται, αὐτὸς δὲ τῶν λοιπῶν iyvmtio» acga- 
λέστερον ἄρχοι. ταῦτα δὲ δεινὰ ποιεύμενοι οὗτοί τε οἱ 
ἀπονοστήσαντες καὶ οἱ τῶν ἀπολομένων φίλοι ἀπέστησαν 

162 ἐκ τῆς ἰϑέης. πυϑόμενος δὲ πρίης ταῦτα πέμπει in^ 
αὐτοὺς Ἄμασιν καταπαύσοντα λόγοισι. ὃ δὲ ἐπείτε ἀπικχό- 
μενος κατελάμβανε τοὺς -diyvrvíovg ταῦτα μὴ ποιέειν, λέ- 

2 ^ “ἢ , Ld ^ 

γοντος αὑτοῦ τῶν τις «Αἰγυπτίων ὄπισϑε στὰς περιέϑηκέ 

ol χυνέην, καὶ περιτιϑεὶς ἔφη ἐπὶ βασιληέῃ περιτιϑέναι. 
καὶ τῷ οὔ κως ἀεχκούσιον ἐγίνετο τὸ στοεεύμενον, ὡς διε- 
δείκγυε. ἐπείτε γὰρ ἐστήσαντό uu» βασιλέα τῶν Jiyv- 
πτίων οἱ ἀπεστεῶτες, παρεσχευάζετο ὡς ἐλῶν ἐπὶ τὸν 
““πρίην. πυϑόμενος δὲ ταῦτα 0 “πρίης ἔπεμπε im ZAua- 
σιν ἄνδρα δόκιμον τῶν περὶ ἑωυτὸν «Αἰγυπτίων, τῷ οὔνομα 
τ - ς- - 1» Πατάρβημις, ἐντειλάμενος αὑτῷ ζῶντα μασιν ἀγαγεῖν 

€ Ld € i2 , M » 2. 7 € παρ᾽ ἑωυτόν. ὡς δὲ ἀπικόμενος τὸν μασιν ἐκάλεε ὃ Πα- 
τάρβημις, ὃ ̓ “ἅμασις, ἔτυχε γὰρ ἐτε᾽ ἵπτεου κατήμενος, ἐπεα- 
eígag ἀπεματάισε, καὶ τοῦτό μιν ἐχέλευε πρίῃ ἀπάγειν. 
Ω Ll 2 3 - M ’ 

ὁμως δὲ αὑτὸν ἀξιοῦν τὸν Παταρβημιν βασιλέος μεταπεμ- 
πομένου ἰέναι πρὸς αὑτόν᾽ τὸν δὲ αὐτῷ ὑποκρένεσϑαε ὡς 
ταῦτα πάλαι παρεσχευάζετο τιοιέειν, καὶ αὐτῷ οὐ μέμ- 
ψεσϑαι πρέην᾽ παρέσεσϑαι γὰρ xal αὑτὸς καὶ ἄλλους 
M M , » ^ 3 3 

ἀξειν. τὸν δὲ Παταρβημιν ἔκ ve τῶν λεγομένων ovx ay- 
γοέειν τὴν διάνοιαν, καὶ παρασκευαζόμενον ὁρῶντα σπουδῇ 
ἀπιέναι, βουλόμενον τὴν ταχίστην βασιλέι δηλῶσαι τὰ 
πρησσόμενα. ὡς δὲ ἀπιχέσϑαι αὐτὸν πρὸς τὸν Ampolmv 

2 » A ΡῚ 2 , € ^w /, 2 M 

ovx ἄγοντα τὸν “μασιν, οὐδένα λόγον ἑωυτῷ δόντα ἀλλὰ 
» , ^ Ej περιϑύμως ἔχοντα περιταμεῖν προστάξαι αὐτοῦ và τε ὦτα 

καὶ τὴν ῥῖνα. ἰδόμενοι δ᾽ οἱ λοιποὶ τῶν Αἰγυπτέων, oi 
ἔτι τὰ ἐκείνου ἐφρόνεον, ἄνδρα τὸν δοχιμώτατον ἑωυτῶν 

[4 - , 

οὕτω αἰσχρῶς λύμῃ διακείμενον, οὐδένα δὴ χρόνον imi- 
, 2 Α * [4 A 2 

σχόντες ἀπιστέατο πρὸς τοὺς ἑτέρους καὶ ἐδέδοσαν σφέας 
168 αὐτοὺς Δμάσι. πυϑόμενος δὲ xal ταῦτα ὃ “πρίης Ae 

τοὺς ἐπικούρους καὶ ἤλαυνε ἐττὶ τοὺς «Τἰγυπτίους" εἶχε δὲ 

11. παρασχευάζεται HR || 20. μέμψεσϑαι 43: μέμψασϑαι | 
26. ἑωυτῷ Wesseling: αὐτῷ 
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περὶ ἑωυτὸν Καράς ve χαὶ Ἴωνας ἄνδρας à ἐπικούρους τρισ- 

μυρίους" ἦν δέ οἱ τὰ βασιλήια ἐν Σαι πόλι, μεγάλα ἐόντα 
xol ἀξιοϑέητα. καὶ οἵ τὲ περὶ τὸν Ἡπρίην ἐπὶ τοὺς 
«ἀϊγυπτίους ἤισαν καὶ οἱ περὶ τὸν μασιν ἐτεὶ τοὺς ξείνους " 
ἔν τε δὴ ἹΠωμέμφι πόλι ἐγένοντο ἀμφότεροι καὶ πειρή- 
σεσϑαι ἔμελλον ἀλλήλων. 

Ἔστι δὲ «Αϊγυτττίων ἑπτὰ γένεα, καὶ τούτων oi μὲν 104 
ἱρέες oi δὲ μάχιμοι κεκλέαται, οἱ δὲ βουκόλοι, ot δὲ συβῶ-- 
ται, ot δὲ κάπηλοι, οἱ δὲ ἑρμηνέες, oi δὲ κυβερνῆται. γένεα 
μὲν Αἰγυπτίων τοσαῦτα ἐστί, οὐνόματα δέ σφι κέεται 
ἀπὸ τῶν τεχνέων. οἱ δὲ μάχιμοι αὐτῶν καλέονται μὲν 
Καλασίριές τε xol Ἑ, ρμοτύβιες, ix νομῶν δὲ τῶνδε εἰσί" 
χατὰ γὰρ δὴ νομοὺς «ἴγυπτος ἅπασα διαραίρηται. Ἕρ- 105 
μοτυβίων μὲν οἵδε εἰσὶ νομοί, Βουσιρίτης, Σαΐτης, Χεμ- 
μέτης, Παπρημέτης, νῆσος 7) Προσωπεῖτις καλεομένη, Ναϑῶ 
τὸ ἥμισυ. ix μὲν τούτων τῶν νομῶν Ἕρμοτύβιες εἰσί, 
γενόμενοι, ὅτε ἐπὶ πλείστους ἐγένοντο, ἑκκαίδεκα μυριάδες. 
καὶ τούτων βαναυσίης οὐδεὶς δεδάηχε οὐδέν, ἀλλ᾽ ἀνέων- 
ται ἐς τὸ μάχιμον. Καλασιρίέων δὲ οἵδε ἄλλοι vouol εἶσι, 166 
Θηβαῖος, Βουβαστίτης, ἀφϑίτης, Τανίτης, ἹΜενδήσιος, 
Σεβεννύτης, ᾿Αϑριβίτης, Φαρβαϊϑέτης, Θμουΐτης, Ὀνουφίέ- 
της, ΑἍνύτιος, ᾿Πυεκφορίτης" οὗτος ὃ νομὸς ἐν νήσῳ οἰχέει 

ἀντίον Βουβάστιος πόλιος. οὗτοι δὲ οἱ νομοὶ Καλασι- 

ρίων εἰσί, γενόμενοι, ὅτε ἐπὶ πλείστους ἐγένοντο, néyve 
25 καὶ εἴκοσι μυριάδες ἀνδρῶν. οὐδὲ τούτοισι ἔξεστι τέχνην 

ἐπασκῆσαι οὐδεμίαν, ἀλλὰ τὰ ἐς πόλεμον ἐπασκχέουσι 
μοῦνα, παῖς παρὰ πατρὸς ἐκδεχόμενος. εἰ μέν νυν καὶ 167 
τοῦτο παρ᾽ ΑΑϊγυπτίων μεμαϑήχασι οἱ Ἕλληνες, οὐκ ἔχω 
ἀτρεχέως κρῖναι, ὁρέων καὶ Θρήικας καὶ Σκύϑας καὶ Πέρ- 
σας xol vovg καὶ σχεδὸν πάντας τοὺς βαρβάρους ἀπο- 
τιμοτέρους τῶν ἄλλων ἡγημένους πολιητέων τοὺς τὰς τέχνας 
μανϑάνοντας xal τοὺς ἐχγόνους τούτων, τοὺς δὲ ἀπαλλαγ- 
μένους τῶν χειρωναξιέων γενναίους νομιζομένους εἶναι, xol 
μάλιστα τοὺς ἐς τὸν πόλεμον ἀνειμένους" μεμαϑήκασι δ᾽ 

5. δήμω μέμφι BR: δὴ μέμφι | 11. γενοίατο PR 
Herodotus I. 13 
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ὧν τοῦτο πάντες OL Ἕλληνες καὶ μάλιστα «ακεδαιμόνιοι. 

168 ἢ ἥκιστα δὲ Κορίνϑιοι ὄνονται τοὺς χειροτέχνας. γέρεα δέ 
σφε ἦν τάδε ἐξαραιρημένα μούνοισι «ἰγυπτίων παρε 
«Qv ἱρέων, ἄρουραι ἐξαίρετοι δυώδεκα ἑκάστῳ ἀτελέες. 
ἡ δὲ ἄρουρα ἑκατὸν πηχέων ἐστὶ Αἰγυπτίων πάντῃ, ὃ δὲ 5 
«Αϊγύπτιος πῆχυς τυγχάνει ἴσος ἐὼν τῷ Σαμίῳ. ταῦτα 
μὲν δὴ τοῖσι ἅπασι ἣν ἐξαραιρημένα, τάδε δὲ ἐν περι- 
τροπῇ ἐκαρποῦντο καὶ οὐδαμὰ ὠυτοί. Καλασιρίων χέλιοι 
καὶ Ἑρμοτυβίων ἐδορυφόρεον ἐνιαυτὸν ἕκαστοι τὸν βασι- 
λέα" τούτοισι ὧν τάδε πάρεξ τῶν ἀρουρέων ἄλλα ἐδίδοτο 10 
ἐπ᾽ ἡμέρῃ ἑκάστῃ, ὑπτοῦ σίτου σταϑμὸς πέντε μνέαι éxa- 
στῳ, κρεῶν βοέων δύο μνέαε, οἴνου τέσσερες ἀρυστῆρες. 
ταῦτα τοῖσι αἰεὶ δορυφορέουσι ἐδίδοτο. 

169 Ἐπείτε δὲ συνιόντες 0 τὸ ““πρίης ἃ ἄγων τοὺς ἐπικού- 
ρους καὶ ὃ ἤμασις πάντας «Αἰγυπτίους ἀπίκοντο ἐς IMo- 15 

μεμφιεν πόλιν, συνέβαλον" xal ἐμαχέσαντο μὲν εὖ οἱ ξεῖνοι, 
πλήϑεϊ δὲ πολλῷ ἐλάσσονες ἐόντες κατὰ τοῦτο ἑσσώϑησαν. 
᾿Ἵπρίεω δὲ λέγεται εἶναι δε διάνοια, μηδ᾽ ἂν ϑεόν μιν 
μηδένα δύνασθαι παῦσαι τῆς βασιληίης" οὕτω ἀσφαλέως 
ἑωυτῷ ἱδρῦσϑαι ἐδόκεε. καὶ δὴ τότε συμβαλὼν ἑσσώϑη 20 
καὶ ζωγρηϑεὶς ἀπήχϑη ἐς Σάιν πόλιν, ἐς τὰ ἑωυτοῦ οἰκία 
πρότερον ἐόντα, τότε δὲ “μάσιος ἤδη βασιλήια. ἐνθαῦτα 
δὲ τέως μὲν ἐτρέφετο ἐν τοῖσι βασιληίοισι, καί μὲν “μασις 
εὖ περιεῖττε᾽ τέλος δὲ μεμφομένων «Τἰγυπτίων ὡς ov ποι- 
£o, δίκαια τρέφων τὸν σφίσι ve καὶ ἑωυτῷ ἔχϑιστον, οὕτω 25 
δὴ παραδιδοῖ τὸν ““πρίην τοῖσι «ἀϊγυπτίοισι. οἷ δέ μιν 
ἀπέπνιξαν xol ἔπειτα ἔϑαψαν ἐν τῇσι πατρωίησι ταφῇσι" 
ai δὲ εἰσὶ ἐν τῷ ἱρῷ τῆς ᾿41}ϑηναίης, ἀγχοτάτω τοῦ μεγά- 
ρου, ἐσιόντι ἀριστερῆς χειρός. ἔϑαψαν δὲ Σὰαϊται πάντας 
τοὺς ἐκ νομοῦ τούτου γενομένους βασιλέας ἔσω àv τῷ ἱρῷ. 80 
xol γὰρ τὸ τοῦ Ἵμάσιος σῆμα ἑκαστέρω μὲν ἐστὶ τοῦ 
μεγάρου ἢ τὸ τοῦ lámgíso καὶ τῶν τούτου προπατόρων, 
ἔστι μέντοι καὶ τοῦτο ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ ἱροῦ, παστὰς λυϑένη 
μεγάλη καὶ ἠσκημένη στύλοισί τὸ φοίνικας τὰ δένδρεα 

9. ἕκαστον PH. ἑχάτεροι coni. Krüger 
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μεμιμημένοισι xol τῇ ἄλλῃ δαπάνῃ" ἔσω δὲ iv τῇ zxa- 
στάδι διξὰ ϑυρώμᾳατα ἕστηχε, ἐν δὲ τοῖσι ϑυρώμασι ἡ 
ϑήκη ἐστί. εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ταφαὶ τοῦ οὐκ ὅσιον ποιεῦμαι 170 
ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι ἐξαγορεύδειν τὸ οὔνομα ἐν Σάι, ἐν 

5 τῷ ἱρῷ τῆς ᾿41ϑηναίης, ὄπισϑε τοῦ νηοῦ, παντὸς τοῦ 

1 Φ 

1$ 

τῆς ᾿41ϑηναίης ἐχόμεναι τοίχου. καὶ ἐν τῷ τεμένεϊ ὁβελοὶ 
ἑστᾶσι μεγάλοι λέϑενοι, λίμνη τὸ ἐστὶ ἐχομένη λιϑίνῃ κρη- 
πεῖδιε κεχοσμημένη καὶ ἐργασμένη εὖ κύχλῳ καὶ μέγαϑος, ὡς 
ἐμοὶ ἐδόκεε, ὅση περ 7) ἐν Δήλῳ ἡ τροχοειδὴς καλεομένη. 
ἐν δὲ τῇ λίμνῃ ταύτῃ τὰ δείκηλα τῶν παϑέων αὐτοῦ νυχτὸς 171 
ποιεῦσι, τὰ καλέουσι μυστήρια Αἰγύπτιοι. περὶ μέν yvy 
τούτων εἰδότι μοι ἐπὶ τελέον ὡς ἕκαστα αὐτῶν i ἔχει, εὔστο- 
μα κείσϑω. καὶ τῆς “ήμητρος τελετῆς πέρι, τὴν ol "λλη- 
vec ϑεσμοφόρια καλέουσι, καὶ ταύτης μοι πέρι εὔστομα 
κείσϑω, πλὴν ὅσον αὐτῆς ὁσίη ἐστὶ λέγειν" oi 4αναοῦ 
ϑυγατέρες ἤσαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτην ἐξ Αἰγύπτου ἐξαγα- 
γοῦσαι xal διδάξασαι τὰς Πελασγιώτιδας yvyaixag* μετὰ 

δὲ ἐξαναστάσης [πάσης] Πελοποννήσου ὑπὸ “΄ωριέων ἐξ- 
απώλετο ἡ τελετή, οἱ δὲ ὑπολειφϑέντες Πελο:τοννησίων 
καὶ οὐκ ἐξαναστάντες ρκάδες διέσωζον αὐτὴν μοῦνοι. 

Φ“πρέεω δὲ ὧδε καταραιρημένου ἐβασίλευσε Ananas, 
γομοῦ μὲν Σαΐτεω ἐών, ix τῆς δὲ ἦν πόλιος, οὔνομά οἱ 
ἐστὶ Σιούφ. τὰ μὲν δὴ πρῶτα κατώνοντο τὸν μασιν 
“Ἵἰγύπτιοι καὶ ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ μεγάλῃ ἦγον ἅτε δὴ δη- 
μότην τὸ πρὶν ἐόντα καὶ οἰκίης οὐκ ἐπειφανέος" μετὰ δὲ 
σοφίῃ αὐτοὺς ὃ “μασις, οὐκ ἀγνωμοσύνῃ προσηγάγετο. 
ἣν οἱ ἄλλα ve ἀγαϑὰ μυρία , ἐν δὲ καὶ ποδανιπτὴρ χρύ- 
σεος, ἐν τῷ αὑτός τε ὃ Ἄμασις καὶ οἱ δαιτυμόνες oi 
πάντες τοὺς πόδας ἑκάστοτε ἐναπενίζοντο' τοῦτον κατ᾽ ὧν 
κόψας ἄγαλμα δαίμονος ἐξ αὐτοῦ ἐποιήσατο, καὶ ἵδρυσε τῆς 
πόλιος ὃ ὅχου ἡν ἐπιτηδεότατον" oi δὲ «Αἰγύπτιοι φοιτέοντες 
πρὸς τὠγαλμα ἐσέβοντο μεγάλως. μαϑὼν δὲ ὃ “Ἅμασις 
τὸ ἐκ τῶν ἀστῶν ποιεύμενον, συγκαλέσας «ϊγυπτίους ἐξέ- 

6. ἐχόμεναι sv: ἐχόμενον ceteri et Athenagoras legat. 25 | 18. πάσης 
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φηνε φὰς ix τοῦ ποδανιτετῆρος τὔὥγαλμα γεγονέναι, ἐς τὸν 
πρότερον μὲν τοὺς «Αἰγυπτίους ἐνεμέειν ve καὶ ἐνουρέειν 
καὶ πόδας ἐναπονίζεσϑαι, τότε δὲ μεγάλως σέβεσθαι. ἤδη 
ὧν ἔφη λέγων ὁμοίως αὐτὸς τῷ ποδανιπτῆρι πεϊσρηγέναι" 
el γὰρ σερότερον εἶναι δημότης, ἀλλ᾽ ἐν τῷ παρεόντι εἶναι 5 
αὐτῶν βασιλεύς" καὶ τιμᾶν τε xol προμηϑέεσϑαι ἑωυτοῦ 

173 ἐκέλευε. τοιούτῳ μὲν τρόπῳ προσηγάγετο τοὺς “ἰγυπεί- 
ους ὥστε δικαιοῦν δουλεύειν, ἐχρᾶτο δὲ xot ταστάσι πρη- 
γμάτων τοιῇδε" τὸ μὲν ὄρϑριον μέχρι ὅτευ πληϑούσης 
ἀγορῆς “προϑύμως ἔπρησσε τὰ προσφερόμενα πρήγματα, 10 
τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἔπινέ τὲ xol κατέσχωπτε τοὺς συμπότας 
καὶ ἣν μάταιός τε καὶ παιγνιήμων. ἀχϑεσϑέντες δὲ τού- 
τοισι οἱ φίλοι. αὐτοῦ ἐνουϑέτεον αὑτὸν τοιάδε λέγοντες. 
ὦ βασιλεῦ, οὐκ ὀρϑῶς σεωυτοῦ προέστηκας, ἐς τὸ ἄγαν 
φαῦλον προάγων σεωυτόν. σὲ γὰρ ἐχρῆν ἐν ϑρόνῳ σεμνῷ 15 
σεμνὸν ϑωχέοντα δι᾿ ἡμέρης πρήσσειν τὰ πρήγματα, καὶ 
οὕτω ΑΑϊγύπτιοί τ᾽ ἂν ἠπιστέατο ὡς ὕπ᾽ ἀνδρὸς μεγάλου 
ἄρχονται, καὶ ἄμεινον σὺ ἂν ἤκουες" νῦν δὲ ποιέεις οὐδα- 
μῶς βασιλικά." ὃ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε αὑτούς. “τὰ τόξα 
οἱ ἐχτημένοι, ἐπεὰν μὲν δέωνται χρᾶσϑαι, ἐντανύουσι" εἰ Ἢ 
γὰρ δὴ τὸν πάντα χρόνον ἐντεταμένα εἴη, ἐκραγείη ἄν, 
ὥστε ἐς τὸ δέον οὐκ ἂν ἔχοιεν αὐτοῖσι χρᾶσϑαι. οὕτω 
δὲ καὶ ἀνθρώπου κατάστασις" εἰ ἐϑέλοι κατεσπουδάσϑαι 
αἰεὶ μηδὲ ἐς παιγνίην τὸ μέρος ἑωυτὸν ἀνιέναι, λάϑοι 
ἂν ἤτοι μανεὶς ἢ 0 ye ἀπόπληκτος γενόμδνος" τὰ ἐγὼ 25 

114ὲ ἐπιστάμενος μέρος ἑκατέρῳ γέμω." ταῦτα μὲν τοὺς φίλους 
ἀμείψατο. λέγεται δὲ ó Ἄμασις, καὶ ὅτε ἣν ἰδιώτης, ὡς 
φιλοπότης ἦν καὶ φιλοσχώμμων καὶ οὐδαμῶς κατεσπου- 
δασμένος ἀνήρ᾽ ὅχως δέ μιν ἐπιλείποι πίνοντά τὸ καὶ 
εὐπαϑέοντα τὰ ἐπιτήδεα, κλέπτεσκε ἂν περιιών" ot δ᾽ 80 
ἄν μὲν φάμενοι ἔχειν τὰ σφέτερα χρήματα ἀρνεύμενον 
ἄγεσκον ἐπὶ μαντήιον, ὅκου ἑκάστοισι εἴη. πολλὰ μὲν δὴ 
καὶ ἡλίσχετο ὑπὸ τῶν μαντηίων, πολλὰ δὲ καὶ ἀπέφευγε. 

20. post ἐντανύουσι H addit ἐπεὰν δὲ χρήσωνται ἐχλύουσι || 
23. δὲ ThGomperz: δὴ | ἐθέλοι s: ἐθέλει | 28. ἦν PR: ἐὼν ἢ 38. χαὶ 
ἡλίσχετο Valckenaer: χατηλίσχετο 
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ἐπείτε δὲ xal ἐβασέλευσε, ἐποίησε τοιάδε᾽ ὅσοι μὲν αὑτὸν 
τῶν ϑεῶν ἀπέλυσαν μὴ φῶρα εἶναι, τούτων μὲν τῶν ἱρῶν 
οὔτε ἐπεμέλετο οὔτε ἐς ἐπισκευὴν ἐδίδου οὐδέν, οὐδὲ φοι- 
τέων ἔϑυε ὡς οὐδενὸς ἐοῦσι ἀξίοισι ψευδέα τε μαντήια 
ἐκτημένοισι" 000, δέ μὲν κατέδησαν quoa εἶναι, τούτων 
δὲ ὡς ἀληϑέων ϑεῶν ἐόντων καὶ ἁψευδέα μαντήινα παρε- 
χομένων τὰ μάλιστα ἐπεμέλετο. xol τοῦτο μὲν ἐν Σαι 178 
τῇ .ϑηναίῃ προπύλαια ϑωμάσια οἷα ἐξεποίησε, πολλὸν 
πάντας ὑπερβαλόμϑνος τῷ τε ὕψεϊ καὶ τῷ μεγαάϑεϊ, ὅσων 
τε τὸ μέγαϑος λίϑων ἐστὶ καὶ ὅὁκοίων τεῶν᾽ τοῦτο δὲ 
χολοσσοὺς μεγάλους καὶ ἀνδρόσφιγγας περιμήκεας ἀνέ- 
ϑηχε, λίϑους ve ἄλλους ἐς ἐπισκευὴν ὑπερφυέας τὸ μέ- 
γαϑος ἐχόμισε. ἠγάγετο δὲ τούτων τοὺς μὲν ix τῶν κατὰ 
Μέμφιν ἐουσέων λιϑοτομιέων, τοὺς δὲ ὑπερμεγάϑεας ἐξ 
Ἐλεφαντίνης πόλιος πλόον καὶ εἴκοσι ἡμερέων ἀπεχούσης 
ἀπὸ Σάιος. τὸ δὲ οὐκ ἥκιστα αὐτῶν ἀλλὰ μάλιστα ϑωμάζω, 
ἔστε τόδε" οἴκημα μουνόλιϑον ἐκόμισε ἐξ Ἐλεφαντίνης 
πόλεος, καὶ τοῦτο ἐκόμιζον μὲν im^ ἔτεα τρία, δισχίλιοι 
δέ οὗ προσετετάχατο ἄνδρες ἀγωγέες, καὶ οὗτοι ἅπαντες 
ἦσαν κυβερνῆται. τῆς δὲ στέγης ταύτης τὸ μὲν μῆκος 
ἔξωϑεν ἐστὶ εἷς v& καὶ εἴκοσι ττήχεες, εὑρος δὲ τεσσερεσ- 
χαίδεκα, ὑψος δὲ ὀχτώ. ταῦτα μὲν τὰ μέερα ἔξωϑεν τῆς 
στέγης τῆς uovvoALJov ἐστί, ἀτὰρ ἔσωϑεν τὸ μῆκος ὄχτω- 
καίδεκα πηχέων καὶ πυχόνος...., τὸ δὲ ὕψος πέντε πηχέων 
ἐστί. αὕτη τοῦ igov κέεται παρὰ τὴν ἔσοδον" ἔσω γάρ 
μὲν ἐς τὸ ἱρόν φασι τῶνδε εἵνεκα οὐκ ἐσελχύσαε᾽ τὸν ἀρ- 
χιτέχετονα αὐτῆς ἑλκομένης τῦὖς στέγης ἀναστενάξαι, οἷά 
ve χρόνου ἐγγεγονότος πολλοῦ καὶ ἀχϑόμενον τῷ ἔργῳ, τὸν 
δὲ μασιν ἔνϑύμιον ποιησάμενον ovx ἐᾶν ἔτε προσωτέρω 
ἑλκύσαι. ἤδη δὲ τινὲς λέγουσι ὡς ἄνϑρωπος διεφϑάρη 
ὑπο αὑτῆς τῶν Tig αὐτὴν μοχλευόντων, xol ἀπὸ τούτου 
οὐκ ἐσελκυσϑῆναι. ἀνέϑηκε δὲ καὶ ἐν τοῖσι ἄλλοισι ἱροῖσι 1716 

8. οἷα Abresch: οὗ || 24. lacuna in sv ita expleta est: τὸ δὲ εὖρος 
δυώδεχα πηχέων || 28. ἐγγεγονότος Schweigháuser: ἐχγεγονότος ἢ καὶ 
ἀχϑόμενον ἢ: χαταχϑόμενον | 29. ἐνθύμιον Valckenaer: ἐνθυμιστὸν 
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ó ὥμασις πᾶσι τοῖσι ἐλλογέμοισε ἔργα τὸ uéyaSog ἀξιο- 
ϑέητα, ἐν δὲ καὶ ἐν ἹΠέμφι τὸν ὕπτιον κείμενον κολοσσὸν 
τοῦ Ἡρφαιστείου ἔμπροσϑε, τοῦ πόδες πέντε καὶ ἑβδομή- 
κοντα εἰσὶ τὸ μῆκος" ἐπὶ δὲ τῷ αὐτῷ βάϑρῳ ἑστᾶσι τοῦ 
αὐτοῦ ἐόντος λίϑου δύο κολοσσοί, εἴκοσι ποδῶν τὸ μέγα- 
Sog ἐὼν ἑκάτερος, ὃ μὲν ἔνϑεν ὃ δ᾽ ἔνϑεν τοῦ μεγάλου. 
ἔστι δὲ λέϑινος ἕτερος τοσοῦτος καὶ ἐν Σάι, κείμενος κατὰ 

τὸν αὑτὸν τρόπον τῷ ἐν Πέμφι. τῇ Ἴσι τε τὸ ἐν Méugi 
ἱρὸν “Ἅμασις ἐστὶ ὃ ἐξοικοδομήσας, ἐὸν μέγα τε καὶ ἀξιο- 
ϑεητότατον». 

Ἐπ᾿ Ἵμάσιος δὲ βασιλέος λέγεται Αἴγυπτος μά- 
λιστα δὴ τότε εὐδαιμονῆσαι καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῇ 
χώρῃ γινόμενα καὶ τὰ ἀπὸ τῆς χώρης τοῖσε ἀνθρώποισι, 
καὶ πόλις ἐν αὑτῇ γενέσθαι τὰς ἁπάσας τότε δισμυρίας 
τὰς οἰχεομένας. νόμον τε «Αἀϊγυπτίοσι τόνδε “μασις ἐστὶ 
ὁ καταστήσας, ἀποδεικνύναι ἔτεος ἑχάστου τῷ νομάρχῃ 
πάντα τινὰ «ἀϊγυπτίων ὅϑεν βιοῦται" μὴ δὲ ποιεῦντα 
ταῦτα μηδὲ ἀποφαίνοντα δικαίην ζόην ἰϑύνεσϑαι ϑανάτῳ. 
Σόλων δὲ ὃ 41ϑηναῖος λαβὼν ἐξ Αἰγύπτου τοῦτον τὸν 
γόμον ϑηναίοισι ἔϑετο᾽ τῷ ἐκεῖνοι ἐς αἰεὶ χρέωνται ἐόγει 

ἀμώμῳ νόμῳ. 
Φιλέλλην δὲ γενόμενος ὃ ἅμασις ἄλλα τε ἐς Ἑλλήνων 

μετεξετέρους ἀπεδέξατο, καὶ δὴ καὶ τοῖσι ἀτειχνευμένοισι 
ἐς Αἴγυπτον ἔδωχε Ναύκρατιν πόλεν ἐνοικῆσαι" τοῖσε δὲ 
μὴ βουλομένοισι αὐτῶν οἰκέειν, αὑτοῦ δὲ ναυτιλλομένοισι 
ἔδωκε χώρους ἐνιδρύσασϑαι βωμοὺς xol veuévea ϑεοῖσι. 
τὸ μέν νυν μέγιστον αὑτῶν τέμενος, xal ὀνομαστότατον ξὸν 
καὶ χρησιμώτατον, καλεύμενον δὲ Ἑλλήνιον, αἵδε oi πόλεες 
εἰσὶ αἱ ἱδρυμέναι κοινῇ, Iovqv μὲν Χίος καὶ Τέως καὶ Φώ- 
xata καὶ Κλαζομεναί, Ζ“ωριέων δὲ Ῥόδος καὶ Κνίδος καὶ 
““λικαρνησσὸς καὶ Φάσηλις, Αἰολέων δὲ ἡ ἸΠυτιληναίων 

. μούνη. τουτέων μὲν ἐστὶ τοῦτο τὸ τέμενος, καὶ πτροστάτας 

6. μεγάλου H: μεγάρου ἢ 15. τε Peorr. H: δὲ | 17. βιοῦται PR: 
βεβαιοῦται. ni fuit potius βεβίωται | 20. ἐς τόδε αἰεὶ | 22. ὃ om. 
ABC $30. χνίδος P. Eustath. ]l. p. 314: χνίσοδος Fl, χίος 480 
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tov ἐμπορίου αὗται αἱ πόλιες εἰσὶ ai παρέχουσαι" ὅσαι δὲ 
ἄλλαι πόλιες μεταποιεῦνται, οὐδέν σφι μετεὸν μεταποιεῦν-- 
ται. χωρὶς δὲ “41ἰγινῆται ἐπὶ ἑωυτῶν ἱδρύσαντο τέμενος 
4hás, καὶ ἄλλο Σάμιοι Ἥρης καὶ Μιλήσιοι Τπόλλωνος. 1v 179 

5 δὲ τὸ παλαιὸν μούνη Ναύχρατις ἐμπόριον καὶ ἄλλο οὐδὲν 
«Αἰγύπτου εἰ δέ τις ἐς τῶν τι ἄλλο στομάτων τοῦ Νείλου 
ἀπίχοιτο, χρῆν ὀμόσαι μὴ μὲν ἑχόντα ἐλϑεῖν, ἀπομόσαντα 
δὲ τῇ νηὶ αὐτῇ πλέειν ἐς τὸ Κανωβικόν" ἢ εἰ μή γε οἷά 
τε εἴη πρὸς ἀνέμους ἀντίους πλέειν, τὰ φορτία Eee πτερι- 

10 &yew iv βάρισι περὶ τὸ Δέλτα, μέχρε οὗ ἀπέκοιτο ἐς 
Ναύκρατιν. οὕτω μὲν δὴ Ναύχρατις ἐτετίμητο. μφι- 180 
κτυόνων δὲ μεσϑωσάντων τὸν ἐν Ζελφοῖσι νῦν ἐόντα νηὸν 
τριηκοσίων ταλάντων ἐξεργάσασϑαι (ὃ γὰρ πρότερον ἐὼν 
αὐτόϑι αὐτόματος κατεχάη), τοὺς Ζελφοὺς δὴ ἐπέβαλλε 

15 τεταρτημόριον τοῦ μισϑώματος παρασχεῖν. πλανώμενοι 
δὲ οἱ Δελφοὶ περὶ τὰς πόλις ἐδωτίναζον, ποιεῦντες δὲ 

τοῦτο οὐκ ἐλάχιστον ἐξ Αἰγύπτου ἡνείκαντο᾽ “Ἵμασις μὲν 
γάρ σφι ἔδωκε χίλια στυπτηρίης τάλαντα, οἱ δὲ ἐν .di- 
γύπτῳ οἰκέοντες Ἕλληνες εἴχοσι μνέας. Κυρηναίοισι δὲ 181 

20 “1“μασις φιλότητά τε xal συμμαχίην συνεϑήκατο, ἐδικαίωσε 
δὲ καὶ γῆμαι αὐτόϑεν, εἴτ᾽ ἐπειϑυμήσας Ἑλληνίδος yvvat- 
xoc οὔτε χαὶ ἄλλως φελότητος Κυρηναίων εἵνεκα" γαμέει 

δὲ ὧν oi μὲν λέγουσι Βάττου οἱ δ᾽ Ἀρκεσίλεω ϑυγατέρα, 
οἵ δὲ Κριτοβούλου ἀνδρὸς τῶν ἀστῶν δοκίμου, τῇ οὔνομα 

25 ἦν “1αδίκη" τῇ ἐπείτε συγκλίνοιτο ὃ Ἄμασις, μίσγεσθαι 
ovx οἷός τε ἐγίνετο, τῇσι δὲ ἄλλῃσι γυναιξὶ € ἐχρᾶτο. ἐπείτε 
δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγίνετο, eine Ó “Ἄμασις πρὸς τὴν 4α- 
δίκην ταύτην καλεομένην ^ ὦ γύναι ; κατά μὲ ἐφάρμαξας, 
καὶ ἔστι τοι οὐδεμία μηχανὴ μὴ ovx ἀπολωλέναι κάκιστα 

80 γυναικῶν πασέων ἡ δὲ «Ταδίκη, ἐπείτε οἱ ἀρνευμένῃ ov- 
δὲν ἐγίνετο πρηὕτερος ὁ “μασις, εὔχεται iv τῷ νόῳ τῇ 
Ἀφροδίτῃ, ἤν οἱ ὑπ ἐκείνην τὴν νύχτα μιχϑῇ ὁ “μασις, 

1. «i post εἰσὲ om. 486 | 2. οὐδὲν — μεταποιεῦνται om. ABC|| 
11. ἐτέτμητο ABC | 13. ἐξεργάσϑαι ABC | 14. αὐτόματος ἢ: αὐτο- 
μάτως | 19. δὲ ἄμασις PR: δ᾽ ἐς ἀλλήλους | 25. 31. ὃ om. ABC | 
32. ὑπ᾽ Schàfer: ἐπ᾽ 
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τοῦτο γάρ oi xaxov εἶναι μῆχος, ἄγαλμά οἱ ἀποπέμψειν 
ἐς Κυρήνην. μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν αὐτίκα οἱ ἐμίχϑη ó Ἄμασις. 
καὶ τὸ ἐνθεῦτεν ἤδη, ὁχότε ἔλϑοι ᾿ἅμασις πρὸς αὐτήν, 
ἐμίσγετο, καὶ κάρτα μεν ἔστερξε μετὰ τοῦτο. ἡ δὲ “αδίκη 
ἀπέδωχε τὴν εὐχὴν τῇ ϑεῷ᾽ ποιησαμένη γὰρ ἄγαλμα ἀπέ- 
σέεμψε ἐς Κυρήνην, τὸ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ 1» σόον, ἔξω τετραμ- 
μένον τοῦ Κυρηναίων ἄστεος. ταύτην τὴν “Ἰαδίκην, ὡς 
ἐπεκράτησε Καμβύσης «Αἰγύπτου καὶ ἐπύϑετο αὐτῆς ἥτις 
εἴη, ἀπέπεμψε ἀσινέα ἐς Κυρήνην. 

᾿ἀνέϑηκε δὲ καὶ ἀναϑήματα ὃ “μασις ἐς τὴν “Ελλάδα, 
τοῦτο μὲν ἐς Κυρήνην ἄγαλμα ἐπίχρυσον ᾿4ϑηναίης καὶ 
εἰχόνα ἑωυτοῦ γραφῇ εἰκασμένην, τοῦτο δὲ τῇ ἐν «ένδῳ 
᾿4ϑηναίῃ δύο τε ἀγάλματα λίϑενα καὶ ϑώρηκα λίνεον ἀξιο- 
ϑέητον, τοῦτο δ᾽ ἐς Σάμον τῇ Her εἰκόνας ἑωυτοῦ διφα- 
σίας ξυλίνας, oi ἐν τῷ νηῷ τῷ μεγάλῳ ἱδρύατο ἔτι καὶ 
τὸ μέχρι ἐμεῦ, ὄπισϑε τῶν ϑυρέων. ἐς μέν vvv Σάμον 
ἀνέϑηκε κατὰ ξεινίην τὴν ἑωυτοῦ τε καὶ Πολυκράτεος τοῦ 
-iáxeog, ἐς δὲ «“ίνδον ξεινέης μὲν οὐδεμιῆς εἵνεκεν, ὅτι 
δὲ τὸ ἱρὸν τὸ iv Αἰνδῳ τὸ τῆς “41ϑηναίης λέγεται τὰς 
Δαναοῦ ϑυγατέρας ἱδρύσασθαι προσσχούσας, ὅτε ἀπεδί- 
ὅρησχον τοὺς «Αἰγύπτου παῖδας. ταῦτα μὲν ἀνέϑηκε ὃ 
Ἄμασις, εἷλε δὲ Κύπρον πρῶτος ἀνθρώπων καὶ κατ- 
εστρέψατο ἐς φόρου ἀπαγωγήν. 

6. ἱδρυμένον HR || 20. ἱδρῦσϑαι ABC 
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Ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν “μασιν Καμβύσης ὃ Κύρου ἐστρα- 1 
τεύετο, ἄγων καὶ ἄλλους τῶν ἦρχε καὶ Ἑλλήνων Ἴωνάς τὸ 
καὶ "tloMag, δι᾿ αἰτίην τοιήνδε. πέμψας Καμβύσης ἐς 
4 ἴγυτοτον κήρυκα αἴτεε Ἄμασιν ϑυγατέρα, αἴτεε δὲ ἔκ 
βουλῆς ἀνδρὸς «Αἰγυπτίου, ὃς μεμφόμενος μασιν ἔπρηξε 
ταῦτα ὅτι ui» ἐξ ἁπάντων τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἰητρῶν ἀπο- 
σπάσας ἀπὸ γυναικός ve καὶ τέκνων ἔχδοτον ἐποίησε ἐς 
Πέρσας, ὅτε Κῦρος πέμψας παρὰ Ἄμασιν αἴτεε ἰητρὸν 
ὀῳφϑαλμῶν ὃς εἴη ἄριστος τῶν i» Αἰγύπτῳ. ταῦτα δὴ 
ἐπειμεμφόμενος ὃ Αἰγύπτιος ἐνῆγε τῇ συμβουλῇ κελεύων 
αἰτέειν τὸν Καμβύσεα μασιν ϑυγατέρα, ἵνα 1) δοὺς ἀνιῷ- 
το ἢ μὴ δοὺς Καμβύσῃ ἀπέχϑοιτο. ὃ δὲ “μασις τῇ δυνάμι 
τῶν Περσέων ἀχϑόμενος καὶ ἀρρωδέων οὐκ εἶχε οὔτε δοῦ- 
ναι οὔτε ἀρνήσασϑαι᾽ εὖ γὰρ ἠπίστατο ὅτι οὐκ ὡς γυναῖκά 
μὲν ἔμελλε Καμβύσης ἕξειν ἀλλ᾽ ὡς παλλακήν. ταῦτα δὴ 

ἐκλογιζόμενος ἐποίησε τάδε. ἦν πρίεω τοῦ προτέρου 
βασιλέος ϑυγάτηρ κάρτα μεγάλη τε καὶ εὐειδὴς μούνη τοῦ 

οἴχου λελειμμένη, οὔνομα δέ οἱ ἦν Νίτητιρ᾽ ταύτην δὴ 
τὴν παῖδα 0 Ἄμασις χοσμήσας ἐσϑῆτί τε καὶ χρυσῷ ἀπο- 

πέμπει ἐς Πέρσας ὡς ἑωυτοῦ ϑυγατέρα. μετὰ δὲ χρόνον 
ὥς μεν Ὡσπάξετο πατρόϑεν ἀγομάζων, λέγει πρὸς αὐτὸν 
ἡ παῖς “ὦ βασιλεῦ, διαβεβλημένος ὑπὸ ““μάσιος ov μαν- 
ϑάνεις. ὃς ἐμὲ σοὶ κόσμῳ ἀσκήσας ἀπέπεμψε ὡς ἑωυτοῦ 
ϑυγατέρα διδούς, ἐοῦσαν τῇ ἀληϑείῃ “1“πρίεω, τὸν ἐκεῖνος 
ἐόντα ἑωυτοῦ δεσπότεα uev! ΑΑϊγυπτίων ἐπαναστὰς ἐφό- 

ὅ. συμβουλῆς Theo progymn. p. 193, συμβουλίης R || Ἀμάσι Dietsch | 
10. συμβουλίῳ CP || 21. ἠσπάζετο Καμβύσης 
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γευσε." τοῦτο δὴ τὸ ἔπος xol αὕτη ἡ αἰτίη ἐγγενομένη 
ἤγαγε Καμβύσεα τὸν Κύρου μεγάλως ϑυμωϑθέντα ἐπ᾿ 41ἴ- 

2 γυπτον. οὕτω μέν vv» λέγουσι Πέρσαι. «Αἰγύπτιοι δὲ 
οἴκηιοῦνται Καμβύσεα, φάμενοί uiv ἐκ ταύτης δὴ τῆς 
ἽΤπρίεω ϑυγατρὸς γενέσθαι" Κῦρον γὰρ εἶναι τὸν πέμ- 
ψαντα παρὰ Ἄμασιν ἐπὶ τὴν ϑυγατέρα, ἀλλ᾽ οὐ Καμβύ- 
σεα. λέγοντες δὲ ταῦτα οὐκ ὀρϑῶς λέγουσι. οὐ μὲν οὐδὲ 
λέληϑε αὐτούς (εἶ γὰρ τινὲς καὶ ἄλλοι, τὰ Περσέων νόμιμα 
ἐπιστέαται καὶ «Αἰγύτετιοῦ) ὅτε πρῶτα μὲν νόϑον οὔ σφι 
νόμος ἐστὶ βασιλεῦσαι γνησίου παρεόντος, αὗτις δὲ ὅτε 10 
Κασσανδάνης τῆς Φαρνάσπεω ϑυγατρὸς ἦν παῖς Καμβύ- 
σης, ἀνδρὸς ᾿Αχαιμενέδεω, ἀλλ᾽ οὐκ ix τῆς «Αἰγυπτίης. 
ἀλλὰ παρατράπουσι τὸν λόγον προσποιεξύμενοι τῇ Κύρου 

8 οἰκίῃ συγγενέες εἶναι. καὶ ταῦτα μὲν ὧδε ἔχει. λέγεται 
δὲ xol 006 λόγος, ἐμοὶ μὲν οὐ πιϑανός, ὡς τῶν Περσέδων 15 
γυναικῶν ἐσελϑοῦσά τις παρὰ τὰς Κύρου γυναῖχας, ὡς 
δἷῖδε τῇ Κασσανδάνῃ παρεστεῶτα τέκνα εὐειδέα ve καὶ ue- 
γάλα, πολλῷ ἐχρᾶτο τῷ ἐπαίνῳ ὑπερϑωμάζουσα, ἡ δὲ 
Κασσανδάνη ἐοῦσα τοῦ Κύρου γυνὴ εἶπε τάδε. “τοιῶνδε 
μέντοι ἐμὲ παίδων μητέρα ἐοῦσαν Κῦρος ἐν ἀτιμίῃ ἔχει, 20 
τὴν δὲ ἀπ᾿ ΑΑἀϊγύπτου ἐπίχτητον ἐν τιμῇ víSevaw" τὴν 
μὲν ἀχϑομένην τῇ Νιτήτι εἰπεῖν ταῦτα, τῶν δέ οἱ παίδων 
τὸν πρεσβύτερον εἰπεῖν Καμβύσεα “τοιγάρ τοι ὦ μῆτερ, 
ἐπεὰν ἐγὼ γένωμαι ἀνήρ, Αἀἰϊγύπτου τὰ μὲν ἄνω κάτω 
ϑήσω, τὰ δὲ κάτω ἄνω. ταῦτα εἰπεῖν αὐτὸν ἔτεα ὡς 35 

δέκα κου γεγονότα, καὶ τὰς γυναῖκας ἐν ϑώματι γενέσϑαι" 
τὸν δὲ διαμνημονεύοντα οὕτω δή, ἐπείτε ἀνδρώϑη καὶ ἔσχε 
τὴν βασιληίην, ποιήσασθαι τὴν ἐπ «ἴγυπτον στρατηίην. 

4 Συνήνεικε δὲ καὶ ἄλλο τι τοιόνδε πρῆγμα γενέσϑαι 
ἐς τὴν ἐπιστράτευσιν ταύτην. ἦν τῶν ἐπικούρων ᾿“μάσιος 90 
ἀνὴρ γένος μὲν “Ἡλικαρνησσεύς, οὔνομα δέ οἱ Φάνης, καὶ 
γνώμην ἱχανὸς καὶ τὰ πολεμικὰ ἄλκιμος. οὗτος ὁ Φάνης 
μεμφόμενός κού τι μασι ἐκδιδρήσκει πλοίῳ ἐξ “41ἰγύ- 

σι 

9. ὀρϑῶς ἐπιστέαται PR | 28. τοι om. PR ἢ 28. στρατηΐην Η: 
στρατιήν | 31. οἱ sv R|| 32. πολέμια ἢ 
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πτου, βουλόμενος Καμβύσῃ ἐλϑεῖν ἐς λόγους. οἷα δὲ ἐόντα 
αὑτὸν ἐν τοῖσι ἐπικούροισι λόγου οὐ σμικροῦ ἐπιστάμενόν 
ve τὰ περὶ “ἍἽἴγυπτον ἀτρεκέστατα, μεταδιώκει ὃ "Ἄμασις 
σπουδὴν ποιεύμενος ἑλεῖν, μεταδιώχει δὲ τῶν εὐνούχων 
τὸν πιστότατον ἀποστείλας τριήρεϊ κατ᾽ αὑτόν, ὃς αἱρέει 
μὲν ἐν “υκχίῃ, ἑλὼν δὲ οὐκ ἀνήγαγε ἐς “ἴγυπτον" σοφίῃ 
γάρ μιν περιῆλϑε ὃ Φάνης" καταμεϑύσας γὰρ τοὺς φυλά- - 
xovg ἀπαλλάσσετο ἐς Πέρσας. ὁρμημένῳ δὲ στρατεύεσϑαι 
Καμβύσῃ ἐπ᾿ iyvmvov καὶ ἀπορέοντι τὴν ἔλασιν, ὅκως 
τὴν ἄνυδρον διεχπερᾷ, ἐπελϑὼν φράζει μὲν καὶ τὰ ἄλλα 
τὰ Μμάσιος πρήγματα, ἐξηγέεται δὲ καὶ τὴν ἔλασιν, ὧδε 
παραινέων, πέμψαντα παρὰ τὸν ραβίων βασιλέα δέεσϑαι 
τὴν διέξοδόν οἱ ἀσφαλέα παρασχεῖν. μούνῃ δὲ ταύτῃ εἰσὶ 
φανεραὶ ἐσβολαὶ ἐς “Αἴγυπτον. ἀπὸ γὰρ Φοινίκης μέχρι 
οὔρων τῶν Καδύτιος πόλιος ἐστὶ Σύρων τῶν Παλαιστίνων 
καλεομένων" ἀπὸ δὲ Καδύτιος ἐούσης πόλιος, ὡς ἐμοὶ δο-- 
κέει, Σαρδίων ov πολλῷ ἐλάσσονος, ἀπὸ ταύτης τὰ ἐμπόρια 
τὰ ἐπὶ ϑαλάσσης μέχρι Ἰηνύσου πόλιος ἐστὶ τοῦ ᾿Ιραβίου, 
ἀπὸ δὲ Ἰηνύσου αὑτις Σύρων μέχρι Σερβωνίδος λέμνης, 
παρ᾽ ἣν δὴ τὸ Κάσιον ὄρος τείνει ἐς ϑάλασσαν" ἀπὸ δὲ 
“Σερβωνίδος λέμνης, &v τῇ δὴ λόγος τὸν Τυφῶ κεκρύφϑαι, 
ἀπὸ ταύτης ἤδη “ἴγυπτος. τὸ δὴ μεταξὺ Ἰηνύσου πόλιος 
καὶ Κασίου τε ὄρεος καὶ τῆς Σερβωνίδος λίμνης, ἐὸν τοῦτο 
οὐκ ὀλέγον χωρίον ἀλλὰ 000» τὲ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ὅδόν, 
ἄνυδρον ἐστὶ δεινῶς. τὸ δὲ ὁλίγοι τῶν ἐς «Αἴγυπτον ναυ- 6 
τιλλομένων ἐνγενώκασι, τοῦτο ἔρχομαι φράσων. ἐς «Αἴγυ- 
σέτον Ex τῆς "EiiáóoG πάσης καὶ πρὸς ἐκ Φοινίκης κέραμος - 

ἐσάγεται σελήρης οἴνου δὶς τοῦ ἔτεος ἑκάστου, καὶ ἕν χε- 
ράμιον οἰνηρὸν ἀριϑμῷ x χειγὸν οὐκ ἔστι ὡς λόγῳ εἰπεῖν 
ἰδέσϑαι. κοῦ δῆτα, εἴστοι. τις ἄν, ταῦτα ἀναισιμοῦται; ; 
ἐγὼ καὶ τοῦτο φράσω" δεῖ τὸν μὲν δήμαρχον ἕχαστον ix 
τῆς ἑωυτοῦ πόλιος συλλέξαντα πάντα τὸν κέραμον ἄγειν 

16. ἐστὶ Perizonius: ἥ ἐστι L. γῆ ἔστι JGronovius || 18. ἐπὶ PR: 
ἀπὸ | vov] τῆς 480 Peorr. || 19. Συρίων L| 22. ἤδη PR: δὴ | Ἰηνύ- 
σου ve St. | 24, ὁδοῦ St. possit etiam ὁδός [ 29. χεινὸν PH: χείμενον ἢ 
81, τῶν μὲν δημάρχων Reiske 
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ἐς Méuguv, τοὺς δὲ ix Méuguog ig ταῦτα δὴ τὰ ἄνυδρα 
τῆς Συρίης κομίζειν πλήσαντας ὕδατος. οὕτω ὃ ἐπιφοι- 
τέων χέραμος καὶ ἐξαιρεόμενος ἐν iyontq ἐπὶ τὸν πα- 

7 λαιὸν κομίζεται ἐς Συρίην. οὕτω μέν vv» Πέρσαι εἰσὶ οἱ 
τὴν ἐσβολὴν ταύτην παρασκευάσαντες ἐς “ἴγυπτον, κατὰ 5 
δὴ τὰ εἰρημένα σάξαντες ὕδατι, ἐπείτε τάχιστα παρέλαβον 
“Ἄἴγυπτον. τότε δὲ ovx ἐόντος κω ὕδατος ἑτοίμου, Καμ- 
βύσης σπυϑόμενος τοῦ “λικαρνησσέος ξείνου, πέμψας παρὰ 
τὸν ράβιον ἀγγέλους καὶ δεηϑεὶς τῆς ἀσφαλείης 1 ἔτυχε, 

8 πίστις δούς τε καὶ δεξάμενος παρ᾽ αὐτοῦ. σέβονται δὲ 10 

Ἁράβιοι πίστις ἀνθρώπων ὅμοια τοῖσε μάλιστα, ποιεῦν- 

ται δὲ αὐτὰς τρόπῳ τοιῷδε᾽ τῶν βουλομένων τὰ πιστὰ 
ποιέεσϑαι ἄλλος ἀνήρ, ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐν μέσῳ ἕστεώς, 
λέϑῳ ὀξέι τὸ ἔσω τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς δακτύλους τοὺς 
μεγάλους ἐπιτάμγνει τῶν ποιευμένων τὰς πίστις, καὶ ἔπειτα 15 
λαβὼν ἐκ τοῦ ἱματίου ἑκατέρου κροχῴδα ἀλείφει τῷ αἵματι 
ἐν μέσῳ κειμένους λέϑους ἑπτά᾽ τοῦτο δὲ ποιέων ἐπικαλέξι 
τε τὸν Διόνυσον καὶ τὴν Οὐρανίην. ἐπιτελέσαντος δὲ τού- 
του ταῦτα, ὁ τὰς πίστις ποιησάμενος τοῖσε φίλοισι zca- 
ροεγγυᾷ τὸν ξεῖνον ἢ καὶ τὸν ἀστόν, ἣν πρὸς ἀστὸν στοιέη-- 20 
ται οἱ δὲ φίλοι καὶ αὑτοὶ τὰς πίστις δικαιεῦσι σέβεσϑαι. 

Ζιόνυσον δὲ ϑεῶν μοῦνον καὶ τὴν Οὐρανίην ἡγέονταε εἶναι, 
xal τῶν τριχῶν τὴν κουρὴν κείρεσϑαι φασὶ κατά περ αὑτὸν 
τὸν Διόνυσον κεχάρϑαι᾽ κδίρονται δὲ περιτρόχαλα, ὕπο- 
ξυρῶντες τοὺς κροτάφους. ὀνομάζουσι δὲ τὸν μὲν 4iuó- 5 
γυσον Ὁροτάλε, τὴν δὲ Οὐρανίην “Ἅλιλάτ. 

9 Ἐπεὶ ὧν τὴν πίστιν τοῖσι ἀγγέλοισι τοῖσι παρὰ Καμ- 
βύσεω ἀπιγμένοισι ἐποιήσατο ó “Ἵράβιος, ἐμηχανᾶτο TOL- 
δε" ἀσχοὺς καμήλων πλήσας ὕδατος ἐπέσαξε inl τὰς ζωὰς 

τῶν καμήλων πάσας, τοῦτο δὲ ποιήσας ἤλασε ἐς τὴν ἄνυ- 80 
δρον καὶ ὑπέμενε ἐνϑαῦτα τὸν Καμβύσεω σερατόν. οὗτος 
μὲν ὃ πιϑανώτερος τῶν λόγων εἴρηται, δεῖ δὲ καὶ τὸν 

5. ἐς CP: ἐπ᾿ (6. σάξαντες FH. Reiske: ἕλξαντες | 24. περιερόχαλα 
R. Photius (v. περιτρόχαλα χείρονται): ὑποτρόχαλα || ὑποξυροῦντες 
HR: περιξυρῶντες AB, περιξυροῦντες ΟΡ 
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ἧσσον πιϑανόν, ἐπεί ye δὴ λέγεται, δηϑῆναι. ποταμός ἔστι 
μέγας ἐν τῇ ραβίῃ τῷ οὔνομα Κόρυς, ἐκδιδοῖ δὲ οὗτος 
ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν καλεομένην ϑάλασσαν᾽ ἀπὸ τούτου δὴ 
ὧν τοῦ ποταμοῦ λέγεται τὸν βασιλέα τῶν “ραβίων, ῥα- 
ψάμενον τῶν ὡμοβοέων xol τῶν ἄλλων δερμάτων ὀχετὸν 
μήχεϊ ἐξικνεύμενον ἐς τὴν ἄνυδρον, ἀγαγεῖν διὰ δὴ τούτων 
τὸ ὕδωρ, ἐν δὲ τῇ ἀνύδρῳ μεγάλας δεξαμενὰς ὀρύξασϑαι, 
ἵνα δεχόμεναι τὸ ὕδωρ σώζωσι. ὅδὸς δ᾽ ἐστὶ δυώδεκα 
ἡμερέων ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἐς ταύτην τὴν ἄνυδρον. ἄγειν 
δέ μιν δι᾽ ὀχετῶν τριῶν ἐς τριξὰ χωρία. 

Ἔν δὲ τῷ Πηλουσίῳ καλεομένῳ στόματι τοῦ Νείλου 10 
ἐστρατοπεδεύετο “Ψαμμήνιτος ὁ μάσιος παῖς ὑπομένων 
Καμβύσεα. Ἄμασιν γὰρ οὐ κατέλαβε ζῶντα Καμβύσης 
ἐλάσας ἐπ᾿ “Ἵ“ἴγυπτον, ἀλλὰ βασιλεύσας ὃ "4uacic τέσ- 

σερα καὶ τεσσεράκοντα ἔτεα ἀπέϑανε, iv τοῖσι οὐδέν oi 
μέγα ἀνάρσιον πρῆγμα συνηνείχϑη" ἀποθανὼν δὲ καὶ ταρι- 
χευϑεὶς ἐτάφη iv τῇσι ταφῇσι τῇσι ἐν τῷ ἱρῷ, τὰς αὐτὸς 
οἰκοδομήσατο. ἐπὶ Ψαμμηνίτου δὲ τοῦ “μάσιος βασι- 
λεύοντος «Δἰγύπτου φάσμα «Αϊγυπτίοισι μέγιστον δὴ ἐγέ- 
vevo* ὕσϑησαν γὰρ Θῆβαι αἱ «4ϊἰγύπτιαι, οὔτε πρότερον 
οὐδαμὰ ὑσϑθεῖσαι οὔτε ὕστερον τὸ μέχρι ἐμεῦ, ὡς λέγουσι 
αὐτοὶ Θηβαῖοι" ov γὰρ δὴ ὕεται τὰ ἄνω τῆς «Αἀϊγύπτου 
τὸ παράπαν" ἀλλὰ καὶ τότε ὕσϑησαν ai Θῆβαι ψαχάδι. 
οἱ δὲ Πέρσαι ἐπείτε διεξελάσαντες τὴν ἄνυδρον iLovro11 
πέλας τῶν iyvmcrio» ὡς συμβαλέοντες, ἐνθαῦτα οἱ ἐπί- 

χουροι οἱ τοῦ ΑἸϊγυπτίου, ἐόντες ἄνδρες “Ελληνές τὸ καὶ 
Κᾶρες, μεμφόμενοι τῷ Φάνῃ ὅτι στρατὸν ἤγαγε in! «41- 
γύυπτον ἀλλόϑροον, μηχανῶνται πρῆγμα ἐς αὑτὸν τοιόνδε. 

' ἤσαν τῷ Φάνῃ παῖδες ày «Αἰγύπτῳ καταλελειμμένοι" τοὺς 
ἀγαγόντες ἐς τὸ στρατότεεδον καὶ ἐς ὄψιν τοῦ πατρὸς κρη- 
τῆρα ἐν μέσῳ ἔστησαν ἀμφοτέρων τῶν στρατοπέδων, μετὰ 
δὲ ἀγινέοντες κατὰ ἕνα ἕχαστον τῶν παίδων ἔσφαζον ἐς 

4, ἁψάμενον ABC | 5. τῶν ante ὠμοβοέων om, PR | τῶν om. R || 6. 
τούτου sv | 9. ἀγαγεῖν «ἢ 10. τριῶν om. 4BC] 12. ἐστρατεύετο 4860 
18. βασιλεύοντος HR: βασιλεύσαντος | 29. τούτους H 
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τὸν κρητῆρα᾽ διὰ πάντων δὲ διεξελϑόντες τῶν παίδων 

οἶνόν v& καὶ ὕδωρ ἐσεφόρεον ἐς αὐτόν, ἐμπιόντες δὲ τοῦ 
αἵματος πάντες οἱ ἐπίκουροι οὕτω δὴ συνέβαλον. μάχης 
δὲ γενομένης καρτερῆς καὶ πεσόντων ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 
στρατοπέδων τελήϑεϊ πολλῶν ἔτράποντο οἱ Αἰγύπτιοι. 

Θώμα δὲ μέγα εἶδον πυϑόμενος παρὰ τῶν ἐπιχωρίων" 
τῶν γὰρ ὀστέων περικεχυμένων χωρὶς ἑκατέρων τῶν ἐν τῇ 
μάχῃ ταύτῃ πεσόντων (χωρὶς μὲν γὰρ τῶν Περσέων ἐχέδτο 
τὰ ὀστέα, ὡς ἐχωρίσϑη κατ᾽ ἀρχάς, ἑτέρωϑι δὲ τῶν Αἰγυ- 
πτίων»), αἷ μὲν τῶν Περσέων κεφαλαί εἰσι ἀσϑενέες οὕτω 
ὥστε, εἰ ϑέλεις ψήφῳ μούνῃ βαλεῖν, διατετρανέεις, αἱ δὲ 
τῶν «“4ἰϊἰγυπτέων οὕτω δή τι ἰσχυραί, μόγις ἂν λέίϑῳ παίσας 
διαρρήξειας. αἴτιον δὲ τούτου τόδε ἔλεγον, καὶ ἐμέ γ᾽ 
εὐτεετέως ἔπειϑον, ὅτε «Αἰγύπτιοι μὲν αὐτίκα ἀπὸ παιδίων 
ἀρξάμενοι ξυρῶνται τὰς κεφαλὰς καὶ πρὸς τὸν ἥλιον παχύ- 
γεται τὸ ὀστέον. τὠυτὸ δὲ τοῦτο καὶ τοῦ μὴ φαλακροῦ- 
σϑαι αἴτιον ἐστί" «Αἰγυπτίων γὰρ ἄν τις ἐλαχίστους ἴδοιτο 
φαλακροὺς πάντων ἀνϑρώπων. τούτοισε μὲν δὴ τοῦτο 
ἐστὶ αἴτιον ἰσχυρὰς φορέειν τὰς κεφαλάς, τοῖσι δὲ Πέρ- 
σῃσι ὅτι ἀσϑενέας φορέουσι τὰς κεφαλὰς αἴτιον τόδε" 
σχιητροφέουσι ἐξ ἀρχῆς πίλους τιάρας φορέοντες. ταῦτα 
μέν vvv τοιαῦτα" εἶδον δὲ καὶ ἄλλα ὅμοια τούτοισι ἐν 
Παπρήμε τῶν ἅμα Z4yoiuévet τῷ Ζ4αρείου διαφϑαρέντων 
ὑπὸ Ἰνάρω τοῦ “ίβυος. 

Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ἐκ τῆς μάχης ὡς ἐτράποντο, ἔφευγον 
οὐδενὶ κόσμῳ᾽ κατειληϑέντων δὲ ἐς ἹΠέμφιν, Éreure ἀνὰ 
ποταμὸν Καμβύσης νέα ΙΜΠυτιληναίην κήρυκα ἄγουσαν ἂν- 
ὅρα Πέρσην, ἐς ὁμολογίην προκαλεόμενος «Αϊγυπτίους. oi 
δὲ ἐπείτε τὴν νέα εἶδον ἐσελθοῦσαν ἐς τὴν Méuguy, ἔχχυ- - 
ϑέντες ἁλέες ἔχ τοῦ τείχεος τήν τε νέα διέφϑειραν καὶ 

τοὺς ἄνδρας κρεουργηδὸν διασπάσαντες ἐφόρεον ἐς τὸ τεῖ- 
χος. καὶ «Αἰγύπτιοι μὲν μετὰ τοῦτο πολιορχεύμεγνοι χρόνῳ 

4, ἐξ om. H. Krüger || 6. δὲ PR: τε 48, τι C || 7. χεχυμένων 
R | 11. ϑέλοις. ἢ || 13. διαρρήξειας P: διαράξειας BR, διαρρήξεις 
reliqui 
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παρέστησαν, οἱ δὲ προσεχέες “Ἰίβυες δείσαντες và περὶ 
τὴν “ἴγυπτον γεγονότα παρέδοσαν σφέας αὑτοὺς ἀμαχητὶ 
καὶ φόρον τὸ ἐτάξαντο καὶ δῶρα ἔπεμπον. ὡς δὲ Κυρη- 
γαῖοι καὶ Βαρκαῖοι, δείσαντες ὁμοίως καὶ οἱ «“έβυες, τοι- 
avra ἐποίησαν. Καμβύσης δὲ τὰ μὲν παρὰ «Ἰιβύων iA- 
ϑόντα δώρα φιλοφρόνως ἐδέξατο" τὰ δὲ παρὰ Κυρηναίων 
ἀπικόμενα μεμφϑείς, ὡς ἐμοὶ δοκέει, ὅτι ἣν ὀλίγα" ἔπεμ- 
Va» γὰρ δὴ πεντακοσίας μνέας ἀργυρίου οἱ Κυρηναῖοι" 
ταύτας δρασσόμενος αὐτοχειρίῃ διέσπτειρε τῇ στρατιῇ. 

10 Ἡμέρῃ δὲ δεκάτῃ am ἧς παρέλαβε τὸ τεῖχος τὸ iv14 
Μέμφι Καμβύσης, κατίσας ἐς τὸ προάστειον ἐπὶ λύμῃ τὸν 

᾿βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων ἹΨαμμήνιτον, βασιλεύσαντα μῆνας 
ἕξ͵, τοῦτον κατίσας σὺν ἄλλοισι ΑἸϊγυπτίοισι διεπειρᾶτο 
αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ποιέων τοιάδε᾽ στείλας αὐτοῦ τὴν ϑυγα- 

15 τέρα ἐσθῆτι δουληίῃ ἐξέπεμπε in^ ὕδωρ ἔχουσαν ὕδρήεον, 
συνέπεμπε δὲ καὶ ἄλλας παρϑένους ἀπολέξας ἀνδρῶν τῶν 
πρώτων, ὁμοίως ἐσταλμένας τῇ τοῦ βασιλέος. ὡς δὲ βοῇ 
τε xal κλαυϑμῷ παρήισαν ob παρϑένοι παρὰ τοὺς πατέ- 
ρας, oí μὲν ἄλλοι πάντες ἀντεβόων τε καὶ ἀντέκλαιον δρῶν- 

20 reg τὰ τέχνα κεχαχωμένα, ὃ δὲ ἸΡαμμήνιτος προϊδὼν καὶ 
μαϑὼν ἔχυψε ἐς τὴν γῆν. παρελϑουσέων δὲ τῶν ὑδρο- 
φόρων, δεύτερά οἱ τὸν παῖδα ἔπεμπε μετ᾽ ἄλλων Αἰγυ- 
πτίων δισχιλίων τὴν αὑτὴν ἡλικίην ἐχόντων, τούς ve av- 
χένας κάλῳ δεδεμένους καὶ τὰ στόματα ἐγκεχαλινωμένους" 

25 ἤγοντο δὲ ποινὴν τίσοντες Μυτιληναίων τοῖσε ἐν Μέμφι 
ἀπολομένοισι σὺν τῇ νηί. ταῦτα γὰρ ἐδίκασαν οἱ βασι- 
λήιοι δικασταί, ὑπὲρ ἀνδρὸς ἑκάστου δέκα «Αἰγυπτίων τῶν 

πρώτων ἀνταπόλλυσϑαι. ὃ δὲ ἰδὼν παρεξιόντας καὶ μα- 

ϑὼν τὸν παῖδα ἡγεόμενον ἐπὶ ϑάνατον, τῶν ἄλλων Α41ἴ- 
80 γυπτίων τῶν περικατημένων αὐτὸν κλαιόντων xal δεινὰ 

ποιδύντων, τὠυτὸ ἐποίησε τὸ καὶ ἐπὶ τῇ ϑυγατρί. παρελ- 

σι 

4. καὶ Schüfer: ὡς xol ἢ, ἃ καὶ ceteri | 18. παρήισαν Reiz: παρή- 
εσαν ἢ, παρῆσαν ceteri | 19. ἀντεβόων Dobree: ἀνεβόων | ἀνέχλαιον 
CP | 23. "τοὺς δὲ PH || 24. δεδεμένους ἦγον PH || 39. ἀγόμενον Dindorf ἢ 
91. χαὶ om. 486 
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ϑόντων δὲ xol τούτων, συνήνεικε ὥστε τῶν συμποτέων 
οἱ ἄνδρα ἀπηλικέστερον, ἐχπεπτωκότα ἐκ τῶν ἐόντων ἔχον- 
τά τε οὐδὲν el μὴ ὅσα πτωχὸς καὶ προσαιτέοντα τὴν στρα- 
τιήν, παρίιόναι ἹΡαμμήνιτον ve τὸν ““μάσιος xal τοὺς ἐν 
τῷ προαστείῳ κατημένους «Αἰγυπτίων. ὃ δὲ ἹΡαμμήνιτος 5 
ὡς εἶδε, ἀνακλαύσας μέγα καὶ καλέσας ὀνομασεὶ τὸν ἕταῖ- 
ρον ἐπλήξατο τὴν κεφαλήν. ἦσαν δ᾽ ἄρα αὐτοῦ φύλακοι, 
οἱ τὸ ποιεύμενον τᾶν ἐξ ἐχείνου ἔπε ἑκάστῃ ἐξόδῳ Καμ- 
βύσῃ ἐσήμαινον. ϑωμάσας δὲ ὃ Καμβύσης τὰ ποιεύμενα, 
πέμψας ἄγγελον εἰρώτα αὑτὸν λέγων τάδε. “δεσπότης 10 
σε Καμβύσης, Ψαμμήνιτε, εἰρωτᾷ δι᾿ 0 τι δὴ τὴν μὲν 
ϑυγατέρα 0péo» κεχακωμένην καὶ τὸν παῖδα inl ϑάνατον 
στείχοντα οὔτε ἀνέβωσας οὔτε ἀπέχλαυσας, τὸν δὲ πτωχὸν 
οὐδὲν σοὶ προσήκοντα, ὡς ἄλλων πυνϑάνεται, ἐτίμησας." 
ὃ μὲν δὴ ταῦτα ἐπειρώτα, ὃ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε. “ὦ παῖ 15 
Κύρου, τὰ μὲν οἰἴχήια ἦν μέζω καχὰ ἢ ὥστε ἀνακλαίειν, 
τὸ δὲ τοῦ ἑταίρου πένϑος ἄξιον ἦν δαχρύων, ὃς éx πολλῶν 

τε καὶ εὐδαιμόνων ἐχπεσὼν ἐς πτωχηίην ἀπῖχται ἐπεὶ γή- 
ραος οὐδῷ: καὶ ταῦτα ὡς ἀπενειχϑέντα ὑπὸ τούτου εὖ 
δοκέδιν σφι εἰρῆσθαι, ὡς [δὲ] λέγεται om Αἰϊγυπτίων, 99 
δαχρύειν μὲν Κροῖσον (ἐτετεύχεε γὰρ καὶ οὗτος ἐπισπό- 
μενος Καμβύσῃ ἐπ᾽ «“4Ἰἴγυτετον), δαχρύειν δὲ Περσέων τοὺς 
παρεόντας αὐτῷ τε Καμβύσῃ ἐσελϑεῖν οἶχτον τινά, καὶ 
αὐτίκα κελεύειν τόν τέ οἷ παῖδα ἔχ τῶν ἀτιολλυμένων σώ- 
ζειν καὶ αὐτὸν ἐκ τοῦ προαστείου ἀναστήσαντας ἄγειν τταρ᾽ 35 

15 ἑωυτόν. τὸν μὲν δὴ παῖδα εὗρον αὐτοῦ οἱ μετιόντες οὐκέτι 
περιξόντα ἀλλὰ πρῶτον κατακοπέντα, αὐτὸν δὲ Ψαμμήνι- 
τον ἀναστήσαντες ἦγον παρὰ Καμβύσεα ἔνϑα τοῦ λοιποῦ 
διαιτᾶτο ἔχων οὐδὲν βίαιον. εἰ δὲ καὶ ἠπιστήϑη μὴ πεολυ- 
πρηγμονέειν, ἀπέλαβε ἂν “Αἴγυπτον ὥστε ἐπιτροπεύειν 80 
αὑτῆς, ἐπεὶ τιμᾶν ἐώϑασι Πέρσαι τῶν βασιλέων τοὺς παῖ- 
δας" τῶν, el καὶ σφέων ἀποστέωσι, ὅμως τοῖσί γε παισὶ 
αὑτῶν ἀποδιδοῦσι τὴν ἀρχήν. πολλοῖσι μέν νυν καὶ ἂλ- 
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λοισι ἐστὶ σταϑμώσασϑαι ὅτι τοῦτο οὕτω vevouíxact soL- 
ἕειν, ἐν δὲ xol τῷ ve Ἰνάρω παιδὶ Θαννύρᾳ, ὃς ἀπέλαβε 
τήν οἱ ὃ πατὴρ εἶχε ἀρχήν, καὶ τῷ Αμυρταίου Παυσίρι" 
καὶ γὰρ οὗτος ἀπέλαβε τὴν τοῦ πατρὸς ἀρχήν. καίτοι 
Ἰνάρω γε καὶ ᾿Αμυρταίου οὐδαμοί κω Πέρσας καχὰ πλέω 
ἐργάσαντο. νῦν δὲ μηχανώμενος κακὰ ὃ ἹΡαμμήνιτος ἔλαβε 
τὸν μισϑόν᾽ ἀπιστὰς γὰρ «Αἰγυπτίους ἥλω" ἐτεείτε δὲ ἐπεάι- 
στος ἐγένετο ὑπὸ Καμβύσεω, αἷμα ταύρου πιὼν ἀπέϑανξ 
παραχρῆμα. οὕτω δὴ οὗτος ἐτελεύτησε. 

Καμβύσης δὲ ἐκ IMéugitog ἀπείχετο ἐς Σάιν πόλιν, βου- 16 
λόμενος ποιῆσαι τὰ δὴ καὶ ἐποίησε. ἐπείτε γὰρ ἐσῆλϑε 
ἐς τὰ τοῦ μάσιος οἰχία, αὐτίκα ἐκέλευε ix τῆς ταφῆς 
τὸν Ἵμάσιος νέκυν ἐχφέρειν ἔξω" ὡς δὲ ταῦτα ἐπιτελέα 
ἐγένετο, μαστιγοῦν ἐχέλευε καὶ τὰς τρίχας ἀποτίλλειν καὶ 
xeyroU» τὸ καὶ τἄλλα πάντα λυμαίνεσϑαι. "ἐπείτε δὲ καὶ 
ταῦτα ἔχαμον ποιεῦντες (ὃ γὰρ δὴ νεχρὸς ἅτε τεταριχευ- 
μένος ἀντεῖχέ v& xol οὐδὲν διεχέετο), ἐχέλευσέ μιν ὃ Καμ- 
βύσης καταχαῦσαι, ἐντελλόμενος οὐκ ὅσια" Πέρσαι γὰρ 
ϑεὸν νομίζουσι εἶναι τεῦρ. τὸ ὦν κατακαίειν γε τοὺς γε- 

κροὺς οὐδαμῶς ἐν νόμῳ οὐδετέροισι ἐστί, Πέρσῃσι μὲν δι᾽ 
0 περ εἴρηται, ϑεῷ ov δίκαιον εἶναι λέγοντες νέμειν νγεχρὸν 
ἀνθρώπου" «Αἰγυπτίοισι δὲ νενόμισται ni ϑηρίον εἶναι 
ἔμψυχον, πάντα δὲ αὐτὸ κατεσϑίειν τά περ ἂν λάβῃ, πλη- 
σϑὲν δὲ αὐτὸ τῆς βορῆς συναποϑνήσκειν τῷ κατεσϑιομένῳ. 
οὔχων ϑηρίοισι νόμος οὐδαμῶς σφι ἐστὶ τὸν νέκυν διδόναι, 
καὶ διὰ ταῦτα ταριχεύουσι, ἵνα μὴ κείμενος ὑπὸ εὐλέων 
καταβρωϑῇ. οὕτω οὐδετέροισι γομιζόμενα ἐνετέλλετο σοι- 
ἔειν ὃ ὃ Καμβύσης. ὡς μέντοι Αἰγύπτιοι λέγουσι, ovx Z4ua- 
σις ἣν ὃ ταῦτα παϑών, ἀλλὰ ἄλλος τις τῶν «ἀἰγυπτίων 

ἔχων τὴν αὐτὴν ἡλικέην “μασι, τῷ λυμαινόμενοι Πέρσαι 
ἐδόκεον μάσι λυμαίνεσϑαι. λέγουσι γὰρ ὡς πυϑόμενος ἔχ 
μαντηίου ὃ μασις τὰ περὶ ἑωυτὸν ἀποϑανόντα μέλλοντα 
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19. τὸ πῦρ P. Stobaeus floril. CXXIII 13 | γε Schweigháuser: om. ἢ, 
τε ceteri | 22. τὸ πῦρ Stobaeus [ 31. ἄμασιν 4186 

Heredotus I. 14 



210 HPOAOTOY T 

γένεσϑαι, οὕτω δὴ axeóusvog và ἐπιφερόμενα τὸν μὲν 
ἄνθρωπον τοῦτον τὸν μαστιγωθέντα ἀποθανόντα ἔϑαψε 
ἐπὶ τῇσε ϑύρῃσι ἐντὸς τῆς ἑωυτοῦ ϑήκης, ἑωυτὸν δὲ éve- 
τείλατο τῷ παιδὶ ἐν μυχῷ τῆς ϑήχκης ὡς μάλιστα ϑεῖναι. 
αἷ μέν νυν ἐκ τοῦ “μάσιος ἐντολαὶ αὗται ai ἐς τὴν ταφήν 
τε xal τὸν ἄνϑρωπον ἔχουσαι οὔ uou δοκέουσι ἀρχὴν ye- 
γέσϑαι, ἄλλως δ᾽ αὐτὰ «Αἰγύπτιοι σεμνοῦν. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ὃ Καμβύσης ἐβουλεύσατο τριφασίας 
στρατηίας, ἐπί ve Καρχηδονίους καὶ ἐπὶ J4uuwvlovg καὶ 
ἐπὶ τοὺς μακροβίους «Αἰϑίοπας, οἰκημένους δὲ “ιβύης ἐπὶ 

τῇ νοτίῃ ϑαλάσσῃ᾽ βουλευομένῳ δέ οἱ ἔδοξε ἐπὶ μὲν Καρ- 
χηδονίους τὸν ναυτικὸν στρατὸν ἀποστέλλειν, ἐπεὶ δὲ “4μ- 
μωνίους τοῦ πεζοῦ ἀποχρέναντα, ἐπὶ δὲ vovg «ὐϊϑίοπας 
κατόπτας πρῶτον, ὄψομένους τὲ τὴν. iv τούτοισι τοῖσι 
«Αἰϑίοψι λεγομένην εἶναι ἡλίου τράπτεζαν εἶ ἔστι ἀληϑέως, 
καὶ πρὸς ταύτῃ τὰ ἄλλα κατοψομένους, δῶρα δὲ τῷ λόγῳ 

18 φέροντας τῷ βασιλέι αὐτῶν. ἡ δὲ τράπεζα τοῦ ἡλίου 
τοιήδε τις λέγεται εἶναι, λειμὼν [ἐστὶ] ἐν τῷ προαστείῳ 
ἐπίπλεος κρεῶν ἑφϑῶν πάντων τῶν τετραπόδων, ἐς τὸν 

τὰς μὲν νύχτας ἐπιτηδεύοντας τιϑέναι τὰ χρέα τοὺς ἐν 

τέλεϊ ἑκάστοτε ἐόντας τῶν ἀστῶν, τὰς δὲ ἡμέρας δαίνυσθαι 
προσιόντα τὸν βουλόμενον. ᾧάναι δὲ τοὺς ἐπιχωρίους 

19 ταῦτα τὴν γῆν αὐτὴν ἀναδιδόναι ἑκάστοτε. ἡ μὲν δὴ τρά- 
zelo τοῦ ἡλίου καλεομένη λέγεται εἶναι τοιήδε. Καμβύσῃ 
δὲ ὡς ἔδοξε πέμτεειν τοὺς κατασχύπους, αὐτίκα μετεπέμ- 
πδτο ἐξ Ἐλεφαντίνης πόλιος τῶν ᾿Ιχϑυοφάγων ἀνδρῶν τοὺς 
ἐπισταμένους τὴν Αἰϑιοπέδα γλῶσσαν. ἐν ᾧ δὲ τούτους 
μετήισαν, ἐν τούτῳ ἐκέλευε ἐπὶ τὴν Καρχηδόνα πλέειν τὸν 
γαυτικὸν στρατόν. Φοίνικες δὲ ovx ἔφασαν ποιήσειν ταῦτα" 
ὁρκίοισι γὰρ μεγάλοισι ἐνδεδέσϑαι, καὶ οὐκ ἂν zoiéew ὅσια 
ἐπὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἑωυτῶν στρατευόμενοι. Φοινίκων 
δὲ οὐ βουλομένων οἱ λοιποὶ οὐκ ἀξιόμαχοι ἐγίνοντο. Καρ- 
χηδόνιοι μέν vvv οὕτω δουλοσύνην διέφυγον πρὸς Περ- 
σέων" Καμβύσης γὰρ βίην ovx ἐδικαίου προσφέρειν Φοίνιξι, 
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ὅτι σφέας τε αὑτοὺς ἐδεδώκεσαν Πέρσῃσι xol πᾶς ἐκ Φοινί- 
χων ἤρτητο ὃ ναυτικὸς στρατός. δόντες δὲ καὶ Κύπριοι 
σφέας αὐτοὺς Πέρσῃσι ἐστρατεύοντο ἐπ diyvmtov. 

Ἑπείτε δὲ τῷ Καμβύσῃ x τῆς Ἐλεφαντίνης ἀπί- 20 
xovto oi ᾿Ιχϑυοφάγοι ; ἔπεμπε αὐτοὺς ἐς τοὺς "dio oras 
ἐντειλάμενος và λέγειν χρῆν xal δῶρα φέροντας πορφύ- 
Q&0v τε eiua καὶ χρύσεον στρεπτὸν περιαυχένιον καὶ ψέλια 
καὶ μύρου ἀλάβαστρον καὶ φοινικηίου οἴνου κάδον. οἱ δὲ 
«ἰϑίοπες οὗτοι, ἐς τοὺς ἀπέπεμπε ὃ Καμβύσης, λέγον- 
ται εἶναι μέγιστοι καὶ κάλλιστοι ἀνθρώπων πιάντων.. νό- 
μοισι δὲ καὶ ἄλλοισι χρᾶσϑαι αὑτοὺς κεχωρισμένοισι τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων καὶ δὴ καὶ κατὰ τὴν βασιληίην τοιῷδε" 
τὸν ἂν τῶν ἀστῶν χρίνωσι μέγιστόν τε εἶναι καὶ κατὰ τὸ 
μέγαϑος ἔχειν τὴν ἰσχύν, τοῦτον ἀξιοῦσι βασιλεύειν. ἐς 21 
τούτους δὴ ὧν τοὺς ἄνδρας ὡς ἀπίκοντο οἱ Ἰχϑυοφάγοι, 
διδόντες τὰ δῶρα τῷ βασιλέι αὐτῶν ἔλεγον τάδε. “βασιλεὺς 
ὃ Περσέων Καμβύσης, βουλόμενος φίλος καὶ ξεῖνός τοι 
γενέσϑαι, ἡμέας ve ἀπέπεμψε ἐς λόγους τοι ἐλϑεῖν κελεύ-- 
ων, καὶ δῶρα ταῦτά τοι διδοῖ τοῖσι xal αὑτὸς μάλιστα 
ἥδεται χρεώμενος." ὃ δὲ «ἰϑίοψ μαϑὼν ὅτε κατόπται 
ἥκοιεν, λέγει πρὸς αὐτοὺς τοιάδε. “οὔτε ὃ Περσέων βασι- 
λεὺς δῶρα ὑμέας ἔπεμψε φέροντας προτιμῶν πολλοῦ ἐμοὶ 
ξεῖνος γενέσϑαι, οὔτε ὑμεῖς λέγετε ἀληϑέα (ἥκετε γὰρ κα- 
τόττται͵ τῆς ἐμῆς ἀρχῆς) ̂. οὔτε ἐχεῖνος ἁνήρ ἐστι δίκαιος. 
εἰ γὰρ UT. δίκαιος, οὔτ᾽ ἂν ἐπεϑύμησε χώρης ἄλλης ἢ 1 τῆς 
ἑωυτοῦ, οὔτ᾽ ἂν ἐς δουλοσύνην ἀνθρώπους "ye ὕπ᾽ ov - 
μηδὲν ἠδίκηται. γῦν δὲ αὐτῷ τόξον τόδε διδόντες τάδε 
ἔπεα λέγετε. βασιλεὺς ὁ Αἰθιόπων συμβουλεύει τῷ Περ- 
σέων βασιλέι, ἐπεὰν οὕτω εὐπετέως ἕλχωσι τὰ τόξα Πέρ- 
σαι ἐόντα μεγάϑεϊ τοσαῦτα, τότε ἐπ᾿ Αἰϑίοπας τοὺς 
μακροβίους πλήϑεϊ ὑπερβαλλόμενον στρατεύεσθαι" μέχρι 
δὲ τούτου ϑεοῖσι εἰδέναι χάριν, οἱ οὐκ ἐπὶ νόον τράπουσι 
«Αἰθιόπων παισὶ γῆν ἄλλην προσχτᾶσϑαι τῇ ἑωυτῶν." 

6. χρῇν P: χρῆναι B, χρὴ reliqui [ 1. χρύσεόν τεῦ | 11. αὐτοὺς P: 
αὐτοὺς xal ABC, αὐτούς φασι Νὴ 13. τὸ om. 4860 

14* 



e 

212 HPOAOTOY T 

22 ταῦτα δὲ εἴπας xol ἀνεὶς τὸ τόξον παρέδωκε τοῖσι ἥκουσι. 
λαβὼν δὲ τὸ εἶμα τὸ πορφύρεον εἰρώτα ὅ τι εἴη καὶ ὅκως 
πεποιημένον" εἰπόντων δὲ τῶν Ἰχϑυοφάγων τὴν ἀληϑείην 
περὶ τῆς πορφύρης καὶ τῆς βαφῆς, δολεροὺς μὲν τοὺς 
ἀνθρώπους ἔφη εἶναι, δολερὰ δὲ αὐτῶν τὰ εἵματα. δεύ- 
vega δὲ τὸν χρυσὸν εἰρώτα τὸν στρεπτὸν τὸν περειαυχένιον 
καὶ τὰ ψέλια" ἐξηγεομένων δὲ τῶν Ty9vogayov τὸν xó- 
σμον αὐτοῦ, γελάσας ὃ βασιλεὺς καὶ νομίσας εἶναι σφέα 
πέδας εἶπε ὡς παρ᾽ ἑωυτοῖσι εἰσὶ δωμαλεώτεραι τουτέων 
πέδαι. τρίτον δὲ εἰρώτα τὸ μύρον" εἰπόντων δὲ τῆς ποιή- 
σιος πέρι καὶ ἀλείψιος, τὸν αὐτὸν λόγον τὸν καὶ περὶ 
τοῦ εἵματος εἶπε. ὡς δὲ ἐς τὸν οἶνον ἀπίκετο καὶ ἔπύ- 
Sero αὑτοῦ τὴν ποίησιν, ὑπερησϑεὶς τῷ πόματι ἐπείρετο 
0 τι t€ σιτέεται ὃ βασιλεὺς καὶ χρόνον ὁκόσον μαχρότατον 
ἀνὴρ Πέρσης ζώει. οἱ δὲ σιτέεσϑαι μὲν τὸν ἄρτον εἶπον, 
ἐξηγησάμενοι τῶν πυρῶν τὴν φύσιν, ὀγδώκοντα δὲ ἔτεα 
ζόης πλήρωμα ἀνδρὶ μακρότατον προκέεσϑαι. πρὸς ταῦτα 
ó «Αἰϑίοψ ἔφη οὐδὲν ϑωμάζειν el σιτεόμενοι κόπερον ἔτεα 
ὀλίγα ζώουσι" οὐδὲ γὰρ ἂν τοσαῦτα δύνασϑαι ζώειν σφέας, 
εἰ μὴ τῷ πόματι ἀνέφερον, φράζων τοῖσι ᾿Ιχϑυοφάγοισι 
τὸν οἶνον" τούτῳ γὰρ ἑωυτοὺς ὑπὸ Περσέων ἑσσοῦσϑαι. 
ἀντειρομέφων δὲ τὸν βασιλέα τῶν Ἰχϑυοφάγων τῆς ζόης 
καὶ διαίτης πέρι, ἔτεα μὲν ἐς εἴχοσι καὶ ἑκατὸν τοὺς πολ- 
λοὺς αὐτῶν ἀπιχνέεσθϑαι, ὑπερβάλλειν δὲ τινὰς καὶ ταῦτα, 
σίτησιν δὲ εἶναι κρέα [τε] ἑφϑὰ xal πόμα γάλα. ϑῶμα 
δὲ ποιευμένων τῶν κατασκόπων περὶ τῶν ἑτέων, ἐπὶ κρή- 
yp» σφι ἡγήσασϑαι, ἀπ᾽ ἧς λουόμενοι λιπαρώτεροι ἐγί- 
γοντο, κατά περ εἰ ἐλαίου εἴη" ὄζειν δὲ àm αὐτῆς ὡς 
εἰ ἴων. ἀσϑενὲς δὲ τὸ ὕδωρ τῆς κρήνης ταύτης οὕτω δή 
τι ἔλεγον εἶναι οἱ κατάσχοποι ὥστε μηδὲν οἷόν τ᾽ elvat 
ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐπιπλέειν, μήτε ξύλον μήτε τῶν ὅσα ξύλου ἐστὶ 
ἐλαφρότερα, ἀλλὰ πάντα σφέα χωρέειν ἐς βυσσόν. τὸ δὲ 
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ὕδωρ τοῦτο εἴ σφι ἐστὶ ἀληϑέως οἷόν τι λέγεται, διὰ τοῦτο 
ἂν εἶεν, τούτῳ τὰ πάντα χρεώμενοι, μαχρόβιοι. ἀπὸ τῆς 
χρήνης δὲ ἀπαλλασσομένων, ἀγαγεῖν σφεας ἐς δεσμωτήριον 
ἀνδρῶν, ἔνϑα τοὺς πάντας ἐν πέδῃσι χρυσέῃσι δεδέσθαι. 

ὅ ἔστι δὲ ἐν τούτοισι τοῖσι Αἰϑίοψι πάντων ὃ χαλχὸς σπα- 

γιώτατον καὶ τιμιώτατον. ϑεησάμενοι δὲ χαὶ τὸ δεσμω- 
τήριον, ἐϑεήσαντο καὶ τὴν τοῦ ἡλίου λεγομένην τράπεζαν. 
μετὰ δὲ ταύτην τελευταίας ἐϑεήσαντο τὰς ϑήκας αὐτῶν, 24 
αἵ λέγονται σκευάζεσϑαι ἐξ ὑέλου τρόπτῳ τοιῷδε" ἐπεὰν τὸν 

10 νεκρὸν. lc σι, εἴτε δὴ κατά περ Αἰγύπτιοι εἴτε ἄλλως 
κως, 7υψώσαντες ἅπαντα αὐτὸν γραφῇ χοσμέουσι, ἐξο-- 
μοιξδῦντες τὸ εἶδος ἐς τὸ δυνατόν, ἔπειτα δέ οἱ περιιστᾶσι 

στήλην ἐξ ὑέλον πεποιημένην κοίλην" ἣ δέ σφι πολλὴ καὶ 
evegyóc δρύσσεται. ἐν μέσῃ δὲ τῇ στήλῃ ἐνεὼν διαφαί- 

15 verat ὃ véxvg, οὔτε ὀδμὴν οὐδεμίαν ἄχαριν παρεχόμενος 
οὔτε ἄλλο ἀεικὲς οὐδέν, καὶ ἔχει πάντα φανερὰ ὁμοίως 
αὐτῷ τῷ νέχυϊ. ἐνιαυτὸν μὲν δὴ ἔχουσι τὴν στήλην ἐν 
τοῖσι οἰκίοισι οἱ μάλιστα προσήχοντες, πάντων ἀπαρχό- 
μενοι καὶ ϑυσίας οἱ προσάγοντες" μετὰ δὲ ταῦτα ἐκχομίέ- 

20 σαντες ἱστᾶσι περὶ τὴν πόλιν. 
Θεησάμενοι δὲ τὰ πάντα οἱ κατάσχοποι ἀπαλλάσ- 20 

σοντο ὀπίσω. ἀπαγγειλάντων δὲ ταῦτα τούτων, avtíxa ὃ 
Καμβύσης ὀργὴν ποιησάμενος ἐστρατεύετο ἐπὶ τοὺς «ἰϑίο- 
σεας, οὔτε παρασκευὴν σίτου οὐδεμίαν παραγγείλας, οὔτε 

26 λόγον ἑωυτῷ δοὺς ὅτι ἐς τὰ ἔσχατα γῆς ἔμελλε στρατεύε- 
σϑαι᾿ οἷα δὲ ἐμμανής τε ἐὼν καὶ οὐ φρενήρης, ὡς ἤκουε τῶν 
Ἰχϑυοφάγων, ἐστρατεύετο, Ἑλλήνων μὲν τοὺς παρεόντας 
αὐτοῦ τάξας ὑπομένειν, τὸν δὲ πεζὸν πάντα ἅμα ἀγόμενος. 
ἐπείτε δὲ στρατευόμενος ἐγένετο ἐν Θήβῃσι, ἀπέκρινε τοῦ 

80 στρατοῦ ὡς πέντε μυριάδας, καὶ τούτοισι μὲν ἐνετέλλετο 
Ἀμμωνίους ἐξανδραποδισαμένους τὸ χρηστήριον τὸ τοῦ 
Διὸς ἐμπρῆσαι, αὑτὸς δὲ τὸν λοιπὸν ἄγων στρατὸν ἤιε 
ἐπεὶ τοὺς Αἰϑίοπας. πρὶν δὲ τῆς ὁδοῦ τὸ πέμπτον μέρος 
διεληλυϑέναι τὴν στρατιήν, αὐτίχα πάντα αὐτοὺς τὰ εἶχον 

9. 13. ἐχ ξύλου 480 
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σιτίων ἐχόμενα ἐπελελοίσπεεε, μετὰ δὲ τὰ σιτία xol τὰ ὑπο- 
ξύγια inélure κατεσϑιόμενα. εἶ μέν yvy μαϑὼν ταῦτα 
Ó Καμβύσης ἐγνωσιμάχεε καὶ ἀπῆγε δπίσω τὸν στρατόν, 
ἐπὶ τῇ ἀρχῆϑεν γεγομένῃ ἁμαρτάδι ἣν ἂν ἀνὴρ σοφός" 
yt» δὲ οὐδένα λόγον ποιεύμενος ἤιε αἰεὶ ἐς τὸ πρόσω. 

οὗ δὲ στρατιώται ἕως μέν τι εἶχον ἐκ τῆς γῆς λαμβάνειν, 
ποιηφαγέοντες διέζωον, ἐπεὶ δὲ ἐς τὴν ψάμμον ἀπίκοντο, 
δεινὸν ἔργον αὑτῶν τινὲς ἐργάσαντο" ἐκ δεκάδος γὰρ ἕνα 
σφέων αὐτῶν ἁποχληρώσαντες κατέφαγον. πυϑόμενος δὲ 
ταῦτα ὃ Καμβύσης, δείσας τὴν ἀλληλοφαγέην, ἀπεὶς τὸν 
ἐπ᾿ .di9iomag στόλον ὀπίσω ἐπορεύετο καὶ ἀπικνέεται 
ἐς Θήβας πολλοὺς ἀπολέσας τοῦ στρατοῦ" ix Θηβέων δὲ 

Ὡθ χαταβὰς ἐς Μέμφιν τοὺς Ἕλληνας ἀττῆχε ἀποπλέξιν. ὃ 
μὲν ἐπ᾿ «Αἰθίοπας στόλος οὕτω ἔπρηξε" ol δ᾽ αὐτῶν ἐπ᾽ 
Aupovíovg ἀποσταλέντες στρατεύεσϑαι, ἐπείτε ὁρμηϑέν- 
veg ἐκ τῶν Θηβέων ἐπορεύοντο ἔχοντες ἀγωγούς, ἀπεκό- 
μενοι μὲν φανεροί εἶσι ἐς Ὄασιν πόλιν, τὴν ἔχουσι μὲν 
Σάμιοι τῆς .«Αἰσχριωνέης φυλῆς λεγόμενοι εἶναι, ἀπέχουσι 
δὲ ἑπτὰ ἡμερέων ὁδὸν ἀπὸ Θηβέων διὰ ψάμμου" ὀνομά- 
ζεται δὲ Ó χῶρος οὗτος κατὰ Ἑλλήνων γλῶσσαν ακάρων 
γῆσος. ἐς μὲν δὴ τοῦτον τὸν χῶρον λέγεται ἀπικέσϑαι 
τὸν στρατόν, τὸ ἐνθεῦτεν δέ, ὅτι μὴ αὐτοὶ μμώνιοι καὶ 
ol τούτων ἀχούσαντες, ἄλλοι οὐδένες οὐδὲν ἔχουσι εἰεεῖν 
περὶ αὑτῶν᾽ οὔτε γὰρ ἐς τοὺς ᾿μμωνίους ἀπίκοντο οὔτε 
ὀπίσω ἐνόστησαν. λέγεται δὲ κατὰ τάδε ὕπ᾽ αὐτῶν μμω- 
νίων᾽" ἐπειδὴ ἐκ τῆς Οάσιος ταύτης ἰέναι διὰ τῆς ψάμμου 
ἐπὶ σφέας, γενέσϑαι τε αὑτοὺς μεταξύ κου μάλιστα αὐτῶν 
τε καὶ τῆς Οάσιος, ἄριστον αἱρεομένοισι αὐτοῖσι ἐπιπνεῦ- 
σαι νότον μέγαν ve xal ἐξαίσιον, φορέοντα δὲ ϑῖνας τῆς 
ψάμμου καταχῶσαι σφέας, καὶ τρόπῳ τοιούτῳ ἀφανι- 
σϑῆναι. “Ἀμμώνιοι μὲν οὕτω λέγουσι γενέσθαι περὶ τῆς 
στρατιῆς ταύτης. 

Ιπιγμένου δὲ Καμβύσεω ἐς Méugu» ἐφάνη iyv- 
πτίοισι Ó "drug, τὸν Ἕλληνες Ἔπαφον καλέουσι᾽ ἐπιφανέος 

25. χατὰ St.: om. HR, xoà ceteri [ 28. xoà ἄριστον St. 
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δὲ τούτου γενομένου αὐτίκα οἱ «ἰγύπτιοι εἵματα ἐφόρεον 
τὰ κάλλιστα καὶ ἦσαν ἐν ϑαλίῃσι. ἰδὼν δὲ ταῦτα τοὺς 
«ἀϊγυπτίους ποιεῦντας 0 Καμβύσης, πάγχυ σφέας κατα- 
δόξας ἑωυτοῦ κακῶς πρήξαντος χαρμόσυνα ταῦτα ποιέειν, 
ixáAse τοὺς ἐπιτρόπους τῆς Μέμφιος, ἀπιχομένους δὲ ἐς 
ὄψιν εἴρετο ὅ τι πρότερον μὲν ἐόντος αὐτοῦ ἐν Μέμφει 
ἐποίευν τοιοῦτον οὐδὲν ΑἸϊγύπτιοι,' τότε δὲ imt αὐτὸς 
παρείη τῆς στρατιῆς πλῆϑός τι ἀποβαλών. oi δὲ ἔφραζον 
ὥς σφε ϑεὸς εἴη φανεὶς διὰ χρόνου πολλοῦ ξωθὼς ἐπι- 
φαίνεσθαι, καὶ ὡς ἐπεὰν φανῇ τότε πάντες Αϊγύπτιοι 
κεχαρηκότες ὁρτάζοιεν. ταῦτα ἀχούσας ὁ Καμβύσης ἔφη 
ψεύδεσϑαι σφέας καὶ ὡς ψευδομένους ϑανάτῳ ἐζημίου. 

᾿ ἀποκτείνας δὲ τούτους δεύτερα τοὺς ἱρέας ἐκάλεε ἐς ὄψεν" 28 
λεγόντων δὲ κατὰ ταὐτὰ τῶν ἱρέων, οὐ λήσειν ἔφη αὑτὸν 
εἰ ϑεός τις χειροήϑης͵ ἀπιγμένος εἴη «Αἰγυπτίοισι. το- 
σαῦτα δὲ εἴπας ἀπάγειν ἐκέλευε τὸν Ἅπιν τοὺς ἱρέας. οἵ 

μὲν δὴ μετήισαν ἄξοντες. ὃ δὲ Ἅπις οὗτος ὃ Ἔπαφος 
γένεται μόσχος ἔκ βοός, ἥτις οὐχέτε οἵη τε γίνεται ἐς γα- 
στέρα ἄλλον βάλλεσϑαι γόνον. “Ἵἰγύπτιοι δὲ λέγουσι σέλας 
ἐπὶ τὴν βοῦν éx τοῦ οὐρανοῦ κατίσχειν, καί μιν ἐκ τούτου 
τίχτειν τὸν muy. ἔχει: δὲ ὃ μόσχος οὗτος ὃ Zing καλε- 
μενος σημήια τοιάδε ἐὼν μέλας, ἐπὶ μὲν τῷ μετώπῳ 
λευκόν τι τρίγωνον, ἐπὶ δὲ τοῦ γώτου αἰετὸν εἰκασμένον, 
ἐν δὲ τῇ οὐρῇ τὰς τρίχας διπλᾶς, ὑπὸ δὲ τῇ γλώσσῃ καν- 
ϑαρον. ὡς δὲ ἢ ἤγαγον τὸν Zim οἱ ἱρέες, , 6 Καμβύσης, 29 
οἷα ἐὼν ὑ ὑπομαργότερος, σπασάμενος τὸ ἐγχειρίδιον, ϑέλων 
τύψαι τὴν γαστέρα τοῦ “πιος παίει τὸν μηρόν" γελάσας 
δὲ cime πρὸς τοὺς ἱρέας "e κακαὶ κεφαλαί, τοιοῦτοι ϑεοὶ 

γίνονται, ἔναιμοί τε καὶ σαρχώδεες καὶ ἐπαΐοντες σιδηρίων; 
ἄξιος μέν γε Αἰγυπτίων οὗτός γε δ᾽ ϑεός, ἀτάρ τοι ὑμεῖς 
γε οὗ χαίροντες γέλωτα ἐμὲ 9106096 ταῦτα εἴπας ἔνε- 
τδίλατο τοῖσι ταῦτα πρήσσουσι τοὺς μὲν ἱρέας ἀπομαστι- 
γῶσαι, «Αἰγυπτίων δὲ τῶν ἄλλων τὸν ἂν λάβωσι δρτάζοντα 

2. ταῦτα] ταῦτα τότε ΠῚ 14. ἑωντὸν St. || 23. τι τρίγωνον Caylus: 
τετράγωνον 24. ὑπὸ Jablonsky: ἐπὶ [[28. τοιοῦτοι PR: οὗτοι οἱ 
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xvelveuy. δρτὴ μὲν δὴ διελέλυτο «Ἵἰγυπτίοισι, οἱ δὲ ἱρέες 
ἐδικαιεῦντο, ὃ δὲ zig πειεληγμένος τὸν μηρὸν ἔφϑινε 

90 ἔν τῷ ἱρῷ καταχείμενος. καὶ τὸν μὲν τελευτήσαντα ἐκ 
τοῦ τρώματος ἔϑαψαν oi ἱρέες λάϑρῃ Καμβύσεω" Καμ- 
βύσης δέ, ὡς λέγουσι «Αἰγύπτιοι, αὑτίκα διὰ τοῦτο τὸ 
ἀδίκημα ἐμάνη, ἐὼν οὐδὲ πρότερον φρενήρης. καὶ πρῶτα 
μὲν [τῶν καχῶν] ἐξεργάσατο τὸν ἀδελφεὸν Σμέρδιν ἐόντα 
πατρὸς καὶ μητρὸς τῆς αὐτῆς, τὸν ἀπέπεμψε ἐς Πέρσας 
φϑόνῳ ἐξ «Αἰγύπτου, ὅτε τὸ τόξον μοῦνος Περσέων ὅσον 
τε ἐπὶ δύο δαχτύλους εἴρυσε, τὸ παρὰ τοῦ Αἰϑίοπος 
ἤνεικαν οἷ Ἰχϑυοφάγοι, τῶν δὲ ἄλλων Περσέων οὐδεὶς 

οἷός τε ἐγένδτο. ἀποιχομένου ὧν ἐς Πέρσας τοῦ Σμέρδιος 

ὄψιν εἶδε ó Καμβύσης ἐν τῷ ὕπνῳ τοιήνδε᾽ ἔδοξέ oí 
ἄγγελον ἐλϑόντα ἐκ Περσέων ἀγγέλλειν ὡς ἐν τῷ ϑρόνῳ 
τῷ βασιληίῳ ἱζόμενος Σμέρδις τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρανοῦ ψαύ- 
σειξ. πρὸς ὧν ταῦτα δείσας περὶ ἑωυτοῦ μή uu» ἀπο- 
κτείνας ὃ ἀδελφεὸς ἄρχῃ, πέμπει Πρηξάσπεα ἐς Πέρσας, 
ὃς ῃν oi ἀνὴρ Περσέων σειστότατος, ἀποχτεγέοντά μιν. 
ὃ δὲ ἀναβὰς ἐς Σοῦσα ἀπέχτεινε Σμέρδιν, oi μὲν λέγουσι 
im^ ἄγρην ἐξαγαγόντα, οἱ δὲ ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν ϑάλασσαν 
προαγαγόντα καταποντῶσαι. 

Πρῶτον μὲν δὴ λέγουσι Καμβύσῃ τῶν xaxov» ἄρξαι 
τοῦτο᾽ δεύτερα δὲ ἐξεργάσατο τὴν ἀδελφεὴν ἑσπομένην οἱ 
ἐς «ἴγυπτον, τῇ καὶ gvvoíxee xal ἣν οἱ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων 
ἀδελφεή. ἔγημε δὲ αὐτὴν ὧδε" οὐδαμῶς γὰρ ἐώϑεσαν πρό- 
τερον τῇσι ἀδελφεῇσι συνοικέειν Πέρσαι. ἠράσϑη μιῆς 
τῶν ἀδελφεῶν Καμβύσης, καὶ ἔπειτα βουλόμενος αὐτὴν 
γῆμαι, ὅτι οὐκ ἐωϑότα ἐπενόξε ποιήσειν, εἴρετο καλέσας 
τοὺς βασιληίους δικαστὰς εἴ. τις ἐστὶ κελεύων νόμος τὸν 
βουλόμενον ἀδελφεΐῇ συνοικέειν. οἱ δὲ βασιλήιοι δικασταὶ 
κεκριμένοι ἄνδρες γένονται Περσέων, ἐς οὗ ἀποθάνωσι ἢ 
σφι παρευρεϑῇ τι ἄδικον, μέχρι τούτου" οὗτοι δὲ τοῖσι 

7. τῶν xaxov secl. St. || 13. ἐδόχει Schol. Aristid. p. 682 Dind. ἢ 
21. προαγαγόντα H. Bekker: προσαγαγόντα || 23. ἐπισπομένην HB | 
31. 7 CH: ἢν} 32. τούτου H: τούτων | τοῖσι Πέρσῃσι ἢ: τοῖσι 
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Πέρσῃσι δίκας δικάζουσι καὶ ἐξηγηταὶ τῶν πατρίων ϑεσμῶν 
γένονται, καὶ πάντα ἐς τούτους ἀναχέεται. εἰρομένου ὧν 
τοῦ Καμβύσεω, ὑπεχρίνοντο αὐτῷ οὗτοι καὶ δίκαια xol 
ἀσφαλέα, φάμενοι νόμον οὐδένα ἐξευρίσκειν ὃς κελεύει 
ἀδελφεῇ συνοικέειν ἀδελφεόν, ἄλλον μέντοι ἐξευρηκέναι 
νόμον, τῷ βασιλεύοντι Περσέων ἐξεῖναι ποιέειν τὸ ἂν βού-- 
ληται. οὕτω οὔτε τὸν νόμον ἔλυσαν δείσαντες Καμβύσεα, 
ἵνα τὲ μὴ avrol ἀπόλωνται τὸν νόμον περιστέλλοντες, 
παρεξεῦρον ἄλλον νόμον σύμμαχον τῷ ϑέλοντι γαμέειν 
ἀδελφεάς. τότε μὲν δὴ ὃ. Καμβύσης ἢ ἔγημε τὴν ἐρωμένην, 
μετὰ μέντοι ov πολλὸν χρόνον ἔσχε ἄλλην ἀδελφεήν. του- 
τέων δῆτα τὴν »δωτέρην ἐπισπομένην ol im .iyvmvov 
χτείνει. ἀμφὶ δὲ τῷ ϑανάτῳ αὐτῆς διξὸς ὥσπερ περὶ 82 
Σμέρδιος λέγεται λόγος. Ἕλληνες μὲν λέγουσι Καμβύσεα 
συμβαλεῖν σκύμνον λέοντος σκύλαχι κυνός, ϑεωρέειν δὲ καὶ 
τὴν γυναῖχα ταύτην, νικωμένου δὲ τοῦ σχύλακος ἀδελφεὸν 
αὑτοῦ ἄλλον σχύλακα ἀπορρήξαντα τὸν δεσμὸν παραγενέ- 
σθαι οἱ, δύο δὲ γενομένους οὕτω δὴ τοὺς σχύλακας ἔπι- 
χρατῆσαι τοῦ σχύμνου. καὶ τὸν μὲν Καμβύσεα ἥδεσθαι 
ϑεώμενον, τὴν δὲ παρημένην δαχρύειν. Καμβύσεα δὲ μα- 
ϑόντα τοῦτο ἐπειρέσθαι δι᾿ 0 τι δαχρύει, τὴν δὲ εἰπεῖν 
ὡς ἰδοῦσα τὸν σχύλακα τῷ ἀδελφεῷ τιμωρήσαντα δακρύ- 
σειξ, μνησϑεῖσά τε Σμέρδιος καὶ μαϑοῦσα ὡς ἐκείνῳ οὐκ 
εἴη ὃ τιμωρήσων. Ἕλληνες μὲν δὴ διὰ τοῦτο τὸ ἔπος 
φασὶ αὑτὴν ἀπολέσϑαι ὑπὸ Καμβύσεω, Αἰγύπτιοι δὲ ὡς 
τραπέζῃ παρακατημένων λαβοῦσαν ϑρίδακα τὴν γυναῖκα 
περιεῖλαι καὶ ἐπανειρέσϑαι τὸν ἄνδρα κότερον περιτα- 
τιλμένη ] ϑοίδαξ i 1) δασέα εἴη καλλίων, καὶ τὸν φάναι 
δασέαν, τὴν δ᾽ εἰπεῖν “ταύτην μέντοι χοτὲ σὺ τὴν ϑρέδακα 
ἐμιμήσαο τὸν Κύρου οἶχον ἀποψιλώσας." τὸν δὲ ϑυμω- 
ϑέντα ἐμπηδῆσαι αὐτῇ ἐχούσῃ ἐν γαστρί, xal μὲν ἐχερώ- 
σασαν ἀποϑαγεῖν. 

Ταῦτα μὲν ἐς τοὺς οἰκηίους ὁ Καμβύσης ἐξεμάνη, εἴτε 33 

1. τάς τε δίκας || 10. εἰρημένην R || 11. xoà ἄλλην Rp 12. δὴ R | 
26. παραχατημένων St.: περικατημένων Pcorr. B, περιχατήμενον reli- 
qui | 33. oixeiovetovc H. Gobet (-ηιο-) 
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δὴ διὰ τὸν Mmi» εἴτε xol ἄλλως, ola πολλὰ ἔωϑε ἂν- 
ϑρώπους καχὰ καταλαμβάνειν" καὶ γὰρ τινὰ ἐκ γενεῆς 
γοῦσον μεγάλην λέγεται ἔχειν ὃ Καμβύσης, τὴν ἱρὴν ὃνο- 
μάζουσι τινές. οὔ νύν τοι ἀεικὲς οὐδὲν ἣν τοῦ σώματος 

84 νοῦσον μεγάλην νοσέοντος μηδὲ τὰς φρένας ὑγιαίνειν. vade 5 
δ᾽ ἐς τοὺς ἄλλους Πέρσας ἐξεμάνη. λέγεται γὰρ εἰπεῖν αὖ- 
τὸν πρὸς Πρηξάσπεα, τὸν ἐτίμα ve μάλιστα καί: oi τὰς ἀγ- 
yeMag 8 ἐφόρεε οὗτος, ’ τούτου τε ὃ παῖς οἰνοχόος ἣν τῷ Καμ- 
βύσῃ, τιμὴ δὲ καὶ αὕτη ov σμιχρή" εἰπεεῖν δὲ λέγεται τάδε. 
“Πρήξασπες, κοῖόν ue τινὰ νομίζουσι “Πέρσαι εἶναι ἄνδρα 10 
τίνας τε λόγους περὶ ἐμέο ποιεῦνται; τὸν δὲ εἰπεεῖν “ὦ 
δέσποτα, τὰ μὲν ἄλλα πάντα μεγάλως ἔπαινέαι, τῇ δὲ 
φιλοινέῃ σε φασὶ πλεόνως προσκέεσϑαι τὸν μὲν δὴ 
λέγειν ταῦτα περὶ Περσέων, τὸν δὲ ϑυμωϑέντα τοιάδε 
ἀμείβεσϑαι. “νῦν ἄρα με φασὶ Πέρσαι οἴνῳ προσκείμε- 15 
γον παραφρονέξιν καὶ οὐκ εἶναι νοήμονα᾽ οὐδ᾽ ἄρα σφέων 
ot πρότεροι λόγοι ἦσαν ἀληϑέες." πρότερον γὰρ δὴ ἄρα, 
Περσέων οἱ συνέδρων ἐόντων καὶ Κροίσου, εἴρετο Καμ- 
βύσης xoióc τις δοχέοι ἀνὴρ εἶναι πρὸς τὸν πατέρα τελέ- 
σαι Κῦρον, οἱ δὲ ἀμείβοντο ὡς ein ἀμείνων τοῦ πατρός" 20 
τά τε γὰρ ἐκείνου πάντα ἔχειν αὐτὸν καὶ προσεχτῆσϑαι 
«Ἵϊγυπτόν τε καὶ τὴν ϑάλασσαν. Πέρσαι μὲν ταῦτα ἔλεγον, 
Κροῖσος δὲ παρεών τε καὶ οὐχ ἀρεσκόμενος τῇ χρίσι εἶπε 
πρὸς τὸν Καμβύσεα τάδε. ““ἐμοὶ μέν yv», ὦ παῖ Κύρου, 
οὗ δοκέεις ὅμοιος εἶναι τῷ πατρί" ov γάρ κώ τοι ἐστὶ 25 
υἱὸς οἷον σὲ ἐκεῖνος κατελίπετο:" ἤσϑη ve ταῦτα ἀκούσας 

350 Καμβύσης xal ἐπαίνεε τὴν Κροίσου κρίσιν. τούτων δὴ 

ὦν ἐπιμνησϑέντα ὀργῇ λέγειν πρὸς τὸν llonbaozea "0v 
γυν μᾶϑε εἶ λέγουσι Πέρσαι ἀληϑέα εἴτε αὑτοὶ λέγοντες 
ταῦτα πεαραφρονέουσι" εἶ μὲν γὰρ τοῦ παιδὸς τοῦ σοῦ 80 
τοῦδε ἑστεῶτος ἐν τοῖσι προϑύροισι βαλὼν τύχοιμι μέσης 

τῆς καρδίης, Πέρσαι φανέονται λέγοντες οὐδέν᾽ ἢν δὲ 

1. ἐώϑεε 4486 ἢ 2. χαχὰ om. 4,386 5. τὰ δὲ ἐς 486 8. ἐσεφόρεε 
Naber | 9. δὴ Krüger || 19. τελέσαι] χαλέσαι CPeorr. δὴ εἰχάσαιϊ | 
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ἁμάρτω, φάναι Πέρσας τε λέγειν ἀληϑέα xol ue μὴ σω- 
φρονέειν. ταῦτα δὲ εἰπόντα xol διατείναντα τὸ τόξον 
βαλεῖν τὸν παῖδα, πεσόντος δὲ τοῦ παιδὸς ἀνασχίζειν αὐτὸν 
κελεύειν καὶ σχέψασθαι τὸ βλῆμα" ὡς δὲ ἔν τῇ καρδίῃ 
εὑρεϑῆναι ἐνεόντα τὸν ὀιστόν, εἰπεῖν πρὸς τὸν πατέρα 
τοῦ παιδὸς γελάσαντα καὶ περιχαρέα γενόμενον “Πρήξα- 
σπες, ὡς μὲν ἐγώ τε οὐ μαίνομαι Πέρσαι τὸ παραφρο- 
γέουσι, δῆλά τοι γέγονε. νῦν δέ μοι εἶπέ, τίνα εἶδες ἤδη 
πάντων ἀνθρώπων οὕτω ἔπίσκοτεα τοξεύοντα; Πρηξά- 
σπεα δὲ ὁρῶντα ἄνδρα οὐ φρενήρεα καὶ περὶ ἑωυτῷ δει- 
μαίνοντα εἰπεῖν “δέσποτα, οὐδ᾽ ἂν αὐτὸν ἔγωγε δοκέω 
τὸν ϑεὸν οὕτω ἂν καλῶς βαλεῖν." τότε μὲν ταῦτα ἔξερ-- 
γάσατο, ἑτέρωϑι δὲ Περσέων ὁμοίους τοῖσι πρώτοισι δυώ- 
δεκα im^ οὐδεμιῇ αἰτίῃ ἀξιοχρέῳ ἑλὼν ζώοντας ἐπὶ κεφα- 
λὴν κατώρυξε. 

Ταῦτα δέ μιν ποιεῦντα ἐδικαίωσε Κροῖσος ὁ “υδὸς 96 
γουϑετῆσαι τοῖσιδε τοῖσι ἔπεσι. “ὦ βασιλεῦ, μὴ πάντα 
ἡλικίῃ καὶ ϑυμῷ ἐπίτραπε, ἀλλ᾽ ἔσχε καὶ καταλάμβανε 
σεωυτόν᾽ ἀγαϑόν τι πρόνοον εἶναι, σοφὸν δὲ ἡ προμηϑίη. 
σὺ δὲ χτείνεις μὲν ἄνδρας σεωυτοῦ πολιήτας iv οὐδεμιῇ 
αἰτίῃ ἀξιοχρέῳ ἑλών, κτείνεις δὲ παῖδας. ἣν δὲ πολλὰ 
τοιαῦτα ποιέῃς ; ὅρα ὅκως μή σευ ἀποστήσονται Πέρσαι. 
ἐμοὶ δὲ πατὴρ σὸς Κῦρος ἐνετέλλετο πολλὰ κελεύων σε 
γουϑετέειν καὶ ὑποτίϑεσθαι 0 τι ἂν εὑρίσκω àyadóv." 
ὃ μὲν δὴ εὐνοίην φαίνων συνεβούλευέ οἱ ταῦτα" ὃ δ᾽ ἀμείβε- 
v0 τοῖσιδε. “σὺ καὶ ἐμοὶ τολμᾷς συμβουλεύειν, ὃς χρηστῶς 
μὲν τὴν σεωυτοῦ πατρίδα ἐπετρόπευσας, ev δὲ τῷ πατρὶ 
τῷ ἐμῷ συνεβούλευσας, κελεύων αὐτὸν ράξεα ποτα- 
μὸν διαβάντα ἰέναι ἐπὶ ἸΠασσαγέτας, βουλομένων ixsíyov 
διαβαίνειν ἐς τὴν ἡμετέρην, καὶ ἀπὸ μὲν σεωυτὸν ὥλεσας 
τῆς σεωυτοῦ πατρίδος χαχῶς προστάς, ἀπὸ δὲ [ὥλεσας] 
Κῦρον πειϑόμενον σοί, ἀλλ᾽ οὔτε χαίρων, ἐπεί τοι καὶ 
πάλαι ἐς σὲ προφάσιός τευ ἐδεόμην ἐπιλαβέσϑαι" ταῦτα 

7. ἐγώ τε Dobree: ἔγωγε | 13. ἑτέρωτεΐ | 19. ἐγαϑόν τι R: ἀγα- 
ϑῶν ve 23. ὃ σὸς Bekker | 31. ὥλεσας om. Cobet | 33. ἐπιλαβέσϑαι 
ταῦτα δὲ om. ABC 
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δὲ εἴπας ἐλάμβανε τὸ τόξον ὡς κατατοξεύσων αὐτόν, 
Κροῖσος δὲ ἀναδραμὼν ἔϑεε ἔξω. ὃ δὲ ἐπείτε τοξεῦσαι 
ovx εἶχε, ἐνετείλατο τοῖσε ϑεράπουσι λαβόντας μιν ἀπο- 
χτεῖναι. οἱ δὲ ϑεράποντες ἐπιστάμενοι τὸν τρόπον αὑτοῦ 
καταχρύπτουσι τὸν Κροῖσον ἐπὶ τῷδε τῷ λόγῳ ὥστε, εἶ 
μὲν μεταμελήσῃ τῷ Καμβύσῃ καὶ ἐπιζητέῃ τὸν Κροῖσον, 
ἡ δὲ ἐ ἐκφήναντες αὑτὸν δῶρα λάμψονται ζωάγρια Κροίσου, 
ἣν δὲ μὴ μεταμέληται μηδὲ τεοϑέῃ μεν, τότε καταχρᾶσϑαι. 
ἐπόϑησέ ve δὴ ὃ Καμβύσης τὸν Κροῖσον ov πολλῷ μετέ- 
πεῖτα χρόνῳ ὕστερον, καὶ οἱ ϑεράποντες μαϑόντες τοῦτο 
ἐπηγγέλλοντο αὐτῷ ὡς περιξείη. Καμβύσης δὲ Κροίσῳ 
μὲν συνήδεσϑαι ἔφη περιεόντι, ἐκείνους μέντοι τοὺς ττερι- 
ποιήσαντας ov κατατεροΐξεσθϑαι ἀλλ᾽ amoxvevésw καὶ ἐποί- 
ησε ταῦτα. 

Ὃ μὲν δὴ τοιαῦτα πολλὰ ἐς Πέρσας τε καὶ τοὺς συμ- 

μάχους ἐξεμαίνετο, μένων ἐν IMéugu καὶ ϑήκας τε παλαιὰς 
ἀνοίγων καὶ σκεπτόμενος τοὺς νεκρούς. ὡς δὲ δὴ καὶ ἐς 
τοῦ Ἡφαίστου τὸ ἱρὸν ἤλϑε καὶ πολλὰ τῷ ἀγάλματι κατε- 
γέλασε. ἔστι γὰρ τοῦ Ἡφαίστου τὥγαλμα τοῖσι Φοινι- 
κηίοισι Παταΐχοισι ἐμφερέστατον, τοὺς οἱ Φοένικες ἔν τῇσι 
πρώρῃσι τῶν τριηρέων περιάγουσι. ὃς δὲ τούτους μὴ ὅπω- 
πε, ὧδε σημανέω" πυγμαίου ἀνδρὸς μίμησις ἐστί. ἐσῇλϑε 
δὲ καὶ ἐς τῶν Καβείρων τὸ ἱρόν, ἐς τὸ οὐ ϑεμιτόν ἔστι 
ἐσιέναι ἄλλον ye ἢ τὸν ἱρέα᾽ ταῦτα δὲ τὰ ἀγάλματα καὶ 
ἐνέπρησε πολλὰ κατασκώψας. ἔστε δὲ καὶ ταῦτα ὅμοια 
τοῖσι τοῦ Ἡφαίστου" τούτου δὲ σφέας παῖδας λέγουσι 

98 εἶναι. πανταχῇ ὦν μοι δῆλα ἐστὶ ὅτι ἐμάνη μεγάλως ὃ 
Καμβύσης" οὐ γὰρ ἂν ἱροῖσί ve καὶ νομαίοισι ἐπεχείρησε 
καταγελᾶν. εἰ γάρ τις πιροϑείη πᾶσι ἀνθρώποισι ἐκλέ- 
ξασϑαι χελεύων νόμους τοὺς καλλίστους ἐκ τῶν πάντων 

γόμων, διασκεψάμενοι ἂν ἑλοίατο ἕκαστοι τοὺς ἑωυτῶν" 

6. μεταμελήσει PR | ἐπιζητεῖ P, ἐπιζητήσει R | 11. ἐπήγγελον sv., 
ἐπήγγελλον Schweighüuser | 12. τοὺς om. Krüger ἢ 17. ὡς Scháfer: ὡς 
ABC, ἐς Pcorr. RH, ἐν Bekker | 21. πρώρῳσι P: πρώτῃσι | ὄπωπε 
Scháfer: ὀπώπεε | 22. ὧδε 4BC: ἐγὼ Ppr., ἐγὼ δὲ Pcorr. R | 26. τοῖσι 
om. 4186 | 29. προσϑείη 4BC. Cobet 
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οὕτω γομέζουσι πολλόν τι καλλίστους τοὺς ἑωυτῶν vouovg 
ἕκαστοι εἶναι. οὔκων οἶχός ἔστε ἄλλον γε ἢ μαινόμενον 
ἄνδρα γέλωτα τὰ τοιαῦτα τέϑεσθαι. ὡς δὲ οὕτω vtyo- 
μέχασι τὰ περὶ τοὺς νόμους πάντες ἄγϑρωποι, πολλοῖσέ 

τε καὶ ἄλλοισι τεχμηρίοισι πάρεστι σταϑμώσασϑαι, ἐν δὲ 
δὴ καὶ τῷδε. Δαρεῖος ἐπὶ τῆς ἑωυτοῦ ἀρχῆς καλέσας 
“Ἑλλήνων τοὺς παρεόντας εἴρετο ἐπὶ κόσῳ ἂν χρήματι βου- 
λοέατο τοὺς πατέρας ἀποϑνήσκοντας κατασιτέεσθαι᾽" οἵ δὲ 
ἐπ οὐδενὶ ἔφασαν ἔρδειν ἂν τοῦτο. Δαρεῖος δὲ μετὰ 
ταῦτα καλέσας Ἰνδῶν τοὺς καλεομένους Καλλατίας, οἵ 
τοὺς γονέας κατεσϑίουσι, εἴρετο, παρεόντων τῶν Ἑλλήνων 
καὶ δι ἑρμηνέος μανϑανόντων τὰ λεγόμενα, ἐπὶ τένε χρή- 
ματι δεξαίατ᾽ ἂν τελευτῶντας τοὺς πατέρας κατακαίειν 
πυρί" ol δὲ ἀμβώσαντες μέγα εὐφημέειν μὲν ἐκέλευον. 
οὕτω μέν vvv ταῦτα νενόμισται, xal ὀρϑῶς μοι δοκέει 

Πίνδαρος ποιῆσαι νόμον πάντων βασιλέα φήσας εἶναι. 
Καμβύσεω δὲ ἐπ᾿ «“ἴγυπτον στρατευομένου imouj- 39 

σαντο καὶ ““ακεδαιμόνιοι στρατηίην ἐπὶ Σάμον τε καὶ 
Πολυχράτεα τὸν .4laàxtog* ὃς ἔσχε Σάμον ἐπαναστάς, καὶ 
τὰ μὲν πρῶτα τριχῇ δασάμενος τὴν πόλιν .. τοῖσι ἀδελ- 
φεοῖσι Πανταγνώτῳ καὶ Συλοσῶντι ἔνειμε, μετὰ δὲ τὸν 
μὲν αὐτῶν ἀποκτείνας τὸν δὲ νεώτερον Συλοσῶντα ἔξε- 
λάσας ἔσχε πᾶσαν Σάμον, σχὼν δὲ ξεινίην μάσι τῷ di- 
γύπτου βασιλέι συνεθήκατο, πέμπων τὸ δῶρα καὶ δεχό- 
μενος ἄλλα παρ᾽ ἐχβίνου. ἐν χρόνῳ δὲ ὀλίγῳ αὑτίκα τοῦ | 
Πολυκράτεος τὰ πρήγματα ηὔξετο καὶ ἦν βεβωμένα a»a 
ve τὴν Ἰωνίην xal τὴν ἄλλην Ἑλλάδα" ὅκου γὰρ ἰϑύσειε 
στρατεύεσϑαι, πάντα ol ἐχώρξεε εὐτυχέως. ἔχτητο δὲ πεν- 
τηκοντέρους τὸ ἑκατὸν καὶ χιλίους τοξότας, ἢ ἔφερε δὲ καὶ 
7y6 πάντας διαχρίνων οὐδένα" τῷ γὰρ φίλῳ ἔφη χαριεῖ- 
σϑαι μᾶλλον ἀποδιδοὺς τὰ ἔλαβε ἢ ἀρχὴν μηδὲ "λαβών. 

2. ἄλλον s. Celsus apud Origen. c. Cels. V. 34: ἄλλο || 8. τὰ om. 
ABC | 4. οἱ πάντες Fl. Celsus ἢ 5. τε om. Celsus, μὲν Bekker | 9. ταῦτα 
H. Celsus | 15. μέν om. 486 || τάδε Celsus | 20. lacunam indicavit St.: 
explet Cobet τὰ δύο μέρεα ἢ 21. διένειμε αὶ ἢ 23. σχὼν St.: ἔχων ἢ, 
ἴσχων ceteri 
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συχνὰς μὲν δὴ τῶν νήσων ἀραιρήκεε, πολλὰ δὲ καὶ τῆς 
ἠπείρου ἄστεα" ἐν δὲ δὴ καὶ 44eofllovg πανστρατιῇ βοη- 
ϑέοντας Μιλησίοισι γαυμαχίῃ χρατήσας εἶλε, oi τὴν τά- 
qo» περὶ τὸ τεῖχος τὸ ἔν Σάμῳ πᾶσαν δεδεμένοι ὥρυξαν. 

40 καί χως τὸν μασιν εὐτυχέων μεγάλως ὃ Πολυκράτης ovx 5 

ἐλάνϑανε, ἀλλά οἱ τοῦτ᾽ ἦν ἐπιμελές. πολλῷ δὲ ἔτε πλεῦ- 
γός οἱ εὐτυχίης γινομένης γράψας ἐς βυβλίον τάδε ἐπέ: 
στειλὲ ἐς Σάμον. ““Ἵμασις Πολυχράτεϊ ὧδε λέγει. ἡδὺ 

μὲν πυνϑάνεσϑαι ἄνδρα φίλον καὶ ξεῖνον εὖ πρήσσοντα" 
ἐμοὶ δὲ αἷ σαὶ μεγάλαι εὐτυχίαι οὐκ ἀρέσκουσι, τὸ ϑεῖον 10 
ἐπισταμένῳ ὡς ἔστι φϑονερόν᾽" καί κως βούλομαι καὶ αὖ- 
τὸς καὶ τῶν ἂν χήδωμαι τὸ μέν τι εὐτυχέειν τῶν πρηγμά- 
των τὸ δὲ προσπταίειν, καὶ οὕτω διαφέρειν τὸν αἰῶνα 
ἐναλλὰξ πρήσσων ἢ εὐτυχέειν τὰ πάντα. οὐδένα γάρ κω 
λόγῳ οἶδα ἀχούσας ὅστις ἐς τέλος ov καχῶς ἐτελεύτησε 15 
πρόρριζος, εὐτυχέων τὰ πάντα. σύ νυν ἐμοὶ πειϑόμενος 
ποίησον πρὸς τὰς εὐτυχίας τοιάδε" φροντίσας τὸ ἂν εὕρῃς 
ἐόν τοι πλείστου ἄξιον xol ἐπ ᾧ σὺ ἀπολομένῳ μάλιστα 
τὴν ψυχὴν ἀλγήσεις, τοῦτο ἀπόβαλε οὕτω ὅχως μηκέτι ἥξει 
ἐς ἀνθρώπους" ἢν τε μὴ ἐναλλὰξ ἤδη τωπὸ τούτου αἱ εὺ- 20 
τυχίαι t0L τῇσι πάϑῃσι περοσπίπτωσι, τρόπῳ τῷ ἐξ ἐμεῦ 

41 ὑποκχειμένῳ ἀκέο." ταῦτα ἐπιλεξάμενος ὃ Πολυχράτης καὶ 
γόῳ λαβὼν ὥς οἱ εὖ ὑπετέϑετο Ἄμασις, ἐδίξζητο ἐπ᾿ ᾧ ἂν 

μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀσηϑείη ἀπολομένῳ τῶν κειμηλίων, 
διζήμενος δὲ εὕρισκε τόδε. ἣν ol -σφρηγὶς τὴν ἐφόρεε 25 
χρυσόδετος, σμαράγδου μὲν λίϑου ἐοῦσα, ἔργον δὲ ἡ ἣν Θεο- 
δώρου τοῦ Τηλεχλέος Σαμίου. ἐπεὶ ὧν ταύτην οἱ ἐδόκεε 
ἀποβαλεῖν, ἐποίεε τοιάδε᾽ πεδντηχόντερον πληρώσας a»- 
δρῶν ἐσέβη ἐς αὐτήν, μετὰ δὲ ἀναγαγεῖν ἐκέλευε ἐς τὸ 
πέλαγος" ὡς δὲ ἀπὸ τῆς νήσου ἑκὰς ἐγένετο, περιελόμενος 80 

τὴν σφρηγῖδα πάντων ὁρώντων τῶν συμπλόων ῥίπτει ἐς 

1. ἀραιρήχεε Bekker: αἱρήχεε ἢ 13. δέ τε Cobet ἢ 15. ἐς τέλος PR 
Stobaeus floril. CXX 15: ἕτερος ἢ 16. σὺ ὧν νῦν ΡΗ ἢ 21. τοι τῇσι πά- 
ϑῳσι Dindorf: τοι ταῖς πάϑαις H, τοί αὐταίσι πάϑαισι B, τοιαύταισι 
πάϑεσι 4, τοι αὐταῖσι πάϑεσι C, τοι αὐταῖσι πάϑαισι P ἢ 24. ἀσηϑείη 
Pcorr, RH: ἀσϑείη 8. ἀσϑείη 
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τὸ πέλαγος. τοῦτο δὲ ποιήσας amémAee, ἀπικόμενος δὲ 
ἐς τὰ οἰκία συμφορῇ ἐχρᾶτο. πέμπτῃ δὲ ἢ ἕχτῃ ἡμέρῃ 42 
ἀπὸ τούτων τἀδε οἱ συνήνεικε γενέσθαι. ἀνὴρ ἁλιεὺς 
λαβὼν ἰχϑὺν μέγαν τε καὶ καλὸν ἠξίου μιν Πολυκράτεϊ 
δῶρον δοϑῆναι" φέρων δὴ ἐπὶ τὰς ϑύρας Πολυχράτεϊ ἔφη 
ἐθέλειν ἐλϑεῖν ἐς ὄψιν, χωρήσαντος δέ οἱ τούτου ἔλεγε 
διδοὺς τὸν ἰχϑύν “ὦ βασιλεῦ, ἐγὼ τόνδε ἑλὼν οὐκ ἐδι- 
καίωσα φέρειν ἐς ἀγορήν, καίπερ ἐὼν ἀποχειροβίοτος, ἀλλά 
μοι ἐδόχεε σεῦ τὸ εἶναι ἄξιος καὶ τῆς σῆς ἀρχῆς σοὶ δή 
μὲν φέρων δίδωμι" ὃ δὲ ἡσϑεὶς τοῖσι ἔπεσι ἀμείβεται 
τοῖσιδε. “χάρτα τε εὖ ἐποίησας καὶ χάρις διπλῇ τῶν τε 
λόγων καὶ τοῦ δώρου, καί σε ἐπὶ δεῖτενον καλέομεν." ὃ 
μὲν δὴ ἁλιεὺς μέγα ποιξύμενος ταῦτα ἤιε ἐς τὰ οἰχία,. 
τὸν δὲ ἰχϑὺν τάμνοντες οἱ ϑεράποντες εὑρίσχουσι ἐν τῇ 

γηδύι αὑτοῦ ἐνεοῦσαν τὴν Πολυκράτεος σφρηγῖδα. ὡς δὲ 
εἶδόν τε καὶ ἔλαβον τάχιστα, ἔφερον κεχαρηκότες παρὰ τὸν 
Πολυκράτεα, διδόντες δέ οἱ τὴν σφρηγῖδα ἔλεγον ὅτεῳ 
τρόπῳ εὑρέϑη. τὸν δὲ ὡς ἐσῆλϑε ϑεῖον εἶναι τὸ πρῆγμα, 
γράφει ἐς βυβλίον πάντα τὰ ποιήσαντα μιν οἷα καταλε- 
λάβηκε, γράψας δὲ ἐς “4 ἴγυπτον ἐπέϑηκε. ἐπιλεξάμενος 48 
δὲ ὃ Ἄμασις τὸ βυβλίον τὸ παρὰ τοῦ Πολυκράτεος ἧκον, 
ἔμαϑε ὅτι ἐκκομίσαι τε ἀδύνατον εἴη ἀνθρώπῳ ἄνϑρωπον 
ἐκ τοῦ μέλλοντος γίνεσϑαι πρήγματος, καὶ ὅτι οὐκ εὖ 
τελευτήσειν μέλλοι Πολυκράτης εὐτυχέων τὰ πάντα, ὃς καὶ 
τὰ ἀποβάλλει εὑρίσκει. πέμψας δέ οἱ κήρυκα ἐς Σάμον 
διαλύεσθαι ἔφη τὴν ξεινίην. τοῦδε δὲ εἵνεχεν ταῦτα ἐποίξε, 
ἵνα μὴ συντυχίης δεινῆς τὸ καὶ μεγάλης Πολυχράτεα κατα- 
λαβούσης αὐτὸς ἀλγήσειε τὴν ψυχὴν ὡς περὶ ξείνου ἀνδρός. 

Ἐπὶ τοῦτον δὴ ὧν τὸν Πολυχράτεα εὐτυχέοντα τὰ 44 
πάντα ἐστρατεύοντο “ακεδαιμόνιοι, ἐπικαλεσαμένων τῶν 
μετὰ ταῦτα Κυδωνίην τὴν ἐν Κρήτῃ χτισάντων Σαμέων. 
πέμψας δὲ κήρυκα λάϑρῃ Σαμέων Πολυκράτης παρὰ Καμ- 
βύσεα τὸν Κύρου συλλέγοντα στρατὸν ἐπ᾽ Αἴγυπτον, ἐδε- 

19. χαταλελαβήχεε ABC | 26. δὲ addidit Reiz | 32. πέμψας δὲ --- 
Πολυχράτης] Πολυχράτης δὲ πέμψας ABC| δὲ] γὰρ coni. Bekker 
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ἤϑη ὅχως ἂν καὶ παρ᾽ ἑωυτὸν πέμψας ἐς Σάμον δέοιτο 
στρατοῦ. Καμβύσης δὲ ἀκούσας τούτων προϑύμως ἔπεμψε 
ἐς Σάμον δεόμενος Πολυκράτεος στρατὸν ναυτικὸν ἅμα 
πέμψαι ἑωυτῷ ἐπ᾿ Αἴγυπτον. 0 δὲ ἐπιλέξας τῶν ἀστῶν 
τοὺς ὑπώπτευε μάλιστα ἐς ἐπανάστασιν ἀπέτπτεμτεξ τεσσε- 5 
ράχοντα τριήρεσι, ἐντειλάμενος Καμβύσῃ ὀπίσω τούτους 

45 μὴ ἀποπέμπειν. οἱ μὲν δὴ λέγουσι τοὺς ἀποπεμφϑέντας 
Σαμίων ὑπὸ Πολυκράτεος οὐκ ἀπικέσθαι ἐς «ἌἌἴγυπτον, 
ἀλλ᾽ ἐπείτε ἐγένοντο ἐν Καρπάϑῳ πλέοντες, δοῦναι σφίσι 
λόγον, καί σφι ἁδεῖν τὸ προσωτέρω μηκχέτι πιλέδιν" οἱ δὲ 10 
λέγουσι ἀπικομένους τε ἐς “Αἴγυπτον καὶ φυλασσομένους 
ἐνθεῦτεν αὑτοὺς ἀποδρῆναι. καταπλέουσι δὲ ἐς τὴν Σάμον 
Πολυκράτης νηυσὶ ἀντιάσας ἐς μάχην κατέστη" νικήσαντες 
δὲ οἱ κατιόντες ἀπέβησαν ἐς τὴν νῆσον, πεζομαχήσαντες δὲ 
ἐν αὐτῇ ἑσσώϑησαν, καὶ οὕτω δὴ ἔπλεον ἐς ““ακεδαίμονα. 15 
εἰσὶ δὲ o? λέγουσι τοὺς am «Αἰγύπτου νικῆσαι Πολυχράτεα, 
λέγοντες ἐμοὶ δοκέειν οὐχ ὀρϑῶς" οὐδὲν yaQ ἔδει σφέας 

“αχεδαιμονίους ἐπικαλέεσθαι, εἴ περ αὐτοὶ ἦσαν ἱκανοὶ 
Πολυκράτεα παραστήσασϑαι. πρὸς δὲ τούτοισι οὐδὲ λόγος 

αἱρέει , τῷ ἐπίκουροί «& μισϑωτοὶ καὶ τοξόται οἰχήιοι 90 
ἦσαν πλήϑεϊ πολλοί, τοῦτον ὑπὸ τῶν κατιόντων Σαμίων 
ἐόντων ὀλίγων ἑσσωϑθῆναι. τῶν δ᾽ vm ἑωυτῷ ἐόντων 
πολιητέων τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναῖχας ὃ Πολυχράτης ἐς 
τοὺς νεωσοίχους συνειλήσας εἶχε ἑτοίμους, ἣν ἄρα προδι- 
δῶσι οὗτοι πρὸς τοὺς κατιόντας, ὑποπρῆσαι αὐτοῖσι τοῖσι 95 
γεωσοέχοισι. 

46 Ἐπείτε δὲ οἱ ἐξελασϑέντες Σαμίων ὑπὸ Πολυκράτεος 

ἀπέκοντο ἐς τὴν Σπάρτην, καταστάντες ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας 
ἔλεγον πολλὰ οἷα κάρτα δεόμενοι. οἱ δέ σφι τῇ πρώτῃ 
καταστάσι ὑπεχρέναντο τὰ μὲν πρῶτα λεχϑέντα ἐπειλελῆ- 90 
σθαι, τὰ δὲ ὕστατα οὐ συνιέναι. μετὰ δὲ ταῦτα δεύτερα 
καταστάντες ἄλλο μὲν εἶπον οὐδέν, ϑύλακον δὲ φέροντες 
ἔφασαν τὸν ϑύλαχον ἀλφέτων δέεσϑαι. oi δέ σφι ὕπε- 

2. ἔπεμψε --- δεόμενος 4806: ἔπεμπε — δεησόμενος ἢ 5. τέσσερσι 
Cobet | 8. ὑπὸ Πολυχράτεος om. 486 || 12. δὲ «jv? || 20. τε om. 4.86 Ppr. 
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- χρέναντο τῷ ϑυλάχῳ περιεργάσϑαι" βοηϑέειν δ᾽ ὧν ἔδοξε 
αὐτοῖσι. ἸΔῚ ἔπειτα παρασκευασάμενοι ἐστρατεύοντο .1α- AT 

ial 

1 e 

20 

χεδαιμόνιοι ἐπὶ Σάμον, ὡς μὲν Σάμιοι λέγουσι, εὐεργεσίας 
ἐκτίγοντες, ὅτι σφι πρότεροι avvol νηυσὶ ἐβοήϑησαν ini 
ἹΠεσσηνίους᾽ ὡς δὲ “Τακεδαιμόγιοι λέγουσι, οὐκ οὕτω τι- 
μωρῆσαε δεομένοισι Σαμίοισε ἐστρατεύοντο ὡς τίσασϑαι 
βουλόμενοι τοῦ κρητῆρος τῆς ἁρπαγῆς, τὸν ἦγον Κροίσῳ, 
καὶ τοῦ ϑώρηκος, τὸν αὐτοῖσι Ἄμασις ὃ «Αἰγύπτου βασι- 
λεὺς ἔπεμψε δῶρον. καὶ γὰρ ϑώρηκα ἐληέσαντο τῷ προ- 
τέρῳ ἔτεϊ ἢ τὸν κρητῆρα οἱ Σάμιοι, ἐόντα μὲν Mvtsov καὶ 
ζῴων ἐνυφασμένων συχνῶν, κεχοσμημένον δὲ χρυσῷ καὶ 
εἰρίοισι ἀπὸ ξύλου" τῶν δὲ εἵνεκα ϑωμάσαι ἄξιον, ἄρπε- 
δόνη δχάστη τοῦ ϑώρηκος [τεοιέει] ἐοῖσα [γὰρ] λεπτὴ ἔχει 
ἀρτεδδόνας ἐν ἑωυτῇ τριηκοσίας καὶ ἑξήκοντα, πάσας φανε- 
ράς. τοιοῦτος ἕτερος ἐστὶ xol τὸν ἂν “ίνδῳ ἀνέϑηκε τῇ 
᾿᾿Αϑηναίῃ “Ἵμασις. 

Συνετεελάβοντο δὲ τοῦ στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον 48 
ὥστε γενέσϑαι xal Κορέίνϑιοι προϑύμως" ὕβρισμα γὰρ καὶ 
ἐς τούτους εἶχε ἐκ τῶν Σαμίων γενόμενον γενεῇ πρότερον 
τοῦ στρατεύματος τούτου, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ 
χρητῆρος τῇ ἁρπαγῇ γεγονός. Κερκυραίων γὰρ παῖδας τρεη- 
χοσίους ἀνδρῶν τῶν πρώτων Περίανδρος ὃ Κυψέλου ἐς 
Σάρδις ἀπέπεμψε παρὰ ᾿Αλυάττεα ix^ ἐχτομῇ᾽ προσσχόν- 
των δὲ ἐς τὴν Σάμον τῶν ἀγόντων τοὺς παῖδας Κορινϑίων, 
πυϑόμενοι οἱ Σάμιοι τὸν λόγον, ἐπ᾿ οἷσι ἀγοέατο ἐς Σάρ- 
“ὅδις, πρῶτα μὲν τοὺς παῖδας ἐδίδαξαν ἱροῦ ἅψασθαι Moré- 
μιᾶος" μετὰ δὲ οὐ περιορῶντες ἀπέλκειν τοὺς ἱκέτας ἐκ 
τοῦ ἱροῦ, σιτίων δὲ τοὺς παῖδας ἐργόντων Κορινϑίων, 
ἐποιήσαντο οἱ Σάμιοι ὁρτήν, τῇ καὶ νῦν ἔτι χρέωνται κατὰ 
ταὐτά. γυχτὸς γὰρ ἐπτιγενομένης, ὅσον χρόνον ἱκέτευον oi 
παῖδες, ἵστασαν χοροὺς τεαρϑένων ve καὶ ἠιϑέων, ἱστάντες 
δὲ τοὺς χοροὺς τρωχτὰ σησάμου ve καὶ μέλιτος ἐποιήσαντο 
νόμον φέρεσϑαι, ἵνα ἁρπάζοντες οἱ τῶν Κερκυραίων τεαῖ- 

6. δεόμενοι R || 13. ποιέει εἰ γὰρ secl. Krüger ἢ 19. τρίτῃ γενεῷ 
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δὲς ἔχοιεν τροφήν. ἐς τοῦτο δὲ τόδε ἐγίνετο, ἐς ὃ oi 

Κορίνϑιοι τῶν παίδων οἱ φύλακοι οἴχοντο ἀπεολιπτόντες᾽ 
49 τοὺς δὲ παῖδας ἀπήγαγον ἐς Κέρκυραν οἱ Σάμιοι. εἰ μέν 

γυν Περιάνδρου τελευτήσαντος τοῖσι Κορινϑίοισι φίλα ἥν 
πρὸς τοὺς Κερκυραίους, oi δὲ οὐκ ἂν συνελάβοντο τοῦ 
στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον ταύτης εἵνεχεν τῆς αἰτίης. 
γῦν δὲ αἰεὶ ἐπείτε ἔχτισαν τὴν νῆσον εἰσὶ ἀλλήλοισι διά- 
φοροι, ἐόντες ἑωυτοῖσε. .. τούτων ὧν εἵνεχεν ἀπεμνησι- 
κάκεον τοῖσι Σαμίοισι οἱ Κορένϑιοι. 

Mnéncune δὲ ἐς Σάρδις in^ ἐχτομῇ Περίανδρος τῶν 
πρώτων Κερκυραίων ἐπιλέξας. τοὺς παῖδας τιμωρεύμενορ᾽ 

σερότεροι γὰρ oí Κερκυραῖοι ἦρξαν ἐς αὐτὸν πρῆγμα ἀτα- 
σθαλον ποιήσαντες. ἐπείτε γὰρ τὴν ἑωυτοῦ γυναῖχα Mé- 
λισσαν Περίανδρος ἀπέχτεινδ, συμφορὴν τοιήνδε οἱ ἄλλην 

. συνέβη πρὸς τῇ γεγονυίῃ γδνέσϑαι. ἦσάν oí ix ἸΜελίσσης 

δύο παῖδες, ἡλικίην ὃ μὲν ἑπτακαίδεκα ὃ δὲ ὀχτωκαίδεχα 
ἔτεα γεγονώς. τούτους ὃ μητροτεάτωρ Προκλέης ἐὼν Ἐπι- 
δαύρου τύραννος μεταπεμψάμενος τταρ᾽ ἑωυτὸν ἐφιλοφρο- 
γέξτο; ὡς οἰχὸς ἤν ϑυγατρὸς ἐόντας τῆς ἑωυτοῦ παῖδας. 
ἐπείτε δὲ σφέας ἀπεπέμττετο , elze προπέμπων αὑτούς 
“ἄρα ἴστε, ὠ παῖδες, ὃς ὑμέων τὴν μητέρα anéxvewe; 
τοῦτο τὸ ἔπος δ μὲν πρεσβύτερος αὐτῶν ἐν οὐδενὶ λόγῳ 

ἐποιήσατο" Ó δὲ γεώτερος, τῷ οὔνομα ἦν -«Τυκόφρων, ἢλ- 
γησε ἀκούσας οὕτω ὥστε ἀπσειικόμενος ἐς τὴν Κόρινϑον ἅτε 

φονέα τῆς μητρὸς τὸν πατέρα οὔτε τιροσεῖπε, διαλεγο- 
μένῳ τε οὔτε προσδιελέγετο ἱστορέοντί τε λόγον οὐδένα 
ἐδίδου. τέλος δέ μιν περιϑύμως ἔχων ὁ Περέανδρος ἐξε- 

51 λαύνει ἐκ τῶν οἰκέων. ἐξελάσας δὲ τοῦτον ἱστόρεε τὸν 
γερεσβύτερον τὰ σφε ὃ μητροπάτωρ διελέχϑη. ὃ δέ oi 
ἁπηγέετο ὡς σφέας φιλοφρόνως ἐδέξατο" ἐχείνου δὲ τοῦ 

1. δὲ τόδε Hi: δέ οἱ || οἱ Κορίνϑιοι om, Cobet | 4. φίλεα ft. Bekker | 
8. οἰχήιοι ἐόντες ἑωυτοῖσι Reiske, ἐόντες ἑωυτοῖσι συγγενέες Valkenaer. 
φϑονέοντες ἑωυτοῖσι Krüger, διατελεῦσι ἀλλήλοισι διάφοροι ἐόντες 
(deleto ἑωυτοῖσι) Cobet || 10. ἔπεμπε PR | 21. περιϑύμως B: περιϑυμῶι 
8. περὶ ϑυμῶε || ἔχων Abicht: ἐχόμενος. ni forte praestat περὲ ϑυμῷ 
ἀχϑόμενος, Scháfer πέρι ϑυμῷ ἐχόμενος | 29. πρεσβύτατον 4860 
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ἔπεος τό σφι 0 Προκλέης ἀποστέλλων εἶπε, ἅτε ov νόῳ 
λαβών, οὐκ ἐμέμνητο. Περίανδρος δὲ οὐδεμίαν μηχανὴν 
ἔφη εἶναι μὴ οὔ σφι ἐκεῖνον ὑποϑέσϑαι τι, ἐλιπάρεέ τε 
ἱστορέων" ὃ δὲ ἀναμνησϑεὶς εἶπε καὶ τοῦτο. Περίανδρος 
δὲ γόῳ λαβὼν [καὶ τοῦτο] καὶ μαλακὸν ἐνδιδόναι βουλό-- 
μενος οὐδέν, τῇ ὃ ἐξελασθεὶς im αὐτοῦ παῖς δίαιταν 
ἐποιέετο, ἐς τούτους πέμπων ἄγγελον ἀπηγόρευε μή μιν 
δέκεσθαι οἰκίοισι.Ό:Ἡ ὃ δὲ ὅκως ἀπελαυνόμενος ἔλϑοι ἐς 
ἄλλην οἰκίην, ἀπηλαύνετ᾽ ἂν καὶ ἀττὸ ταύτης, ἀπειλέοντός 
ve τοῦ Περιάνδρου τοῖσι δεξαμένοισι xal ἐξέργειν κελεύ-- 
ovrog" ἀπελαυνόμενος δ᾽ ἂν Que im ἑτέρην τῶν ἑταίρων" 
oi δὲ ἅτε Περιάνδρου ἐόντα παῖδα καίπερ δειμαίνοντες 

ὅμως ἐδέκοντο. τέλος δὲ ὃ Περίανδρος κήρυγμα ἐττοιή- 52 
σατο, ὃς ἂν ἢ οἰκίοισι ὑπτοδέξηταί μιν ἢ προσδιαλεχϑῇ, 
ἱρὴν ξημίην τοῦτον τῷ Ἀπόλλωνι ὀφείλειν, ὅσην δὴ εἴπας. 
πρὸς ὧν δὴ τοῦτο τὸ κήρυγμα οὔτε τίς οἱ διαλέγεσθαι 
οὔτε οἰκίοισι δέκεσθαι ἤϑελε" πρὸς δὲ οὐδὲ αὐτὸς ἐκεῖνος 
ἐδικαίου πειρᾶσϑαι ἀπειρημένου, ἀλλὰ διακαρτερέων ἐν 
τῇσι στοῇσι ἐκαλινδέετο.. τετάρτῃ δὲ ἡμέρῃ ἰδών μὲν Ó 
Περίανδρος ἀλουσίῃσέ τε καὶ ἀσιτίῃσι συμπειοεωχότα οἵ- 
κτειρ δ᾽ ὑπεὶς δὲ τῆς ὀργῆς ἤϊε a000» καὶ ἔλεγε " ὦ παῖ, 
χότερα τούτων αἱρετώτερα ἐστί, ταῦτα τὸ νῦν ἔχων πρήσ- 
σεις, ἢ τὴν τυραννίδα καὶ τὰ ἀγαϑὰ τὰ νῦν ἐγὼ ἔχω, ταῦτα 
ἐόντα τῷ πατρὶ ἐτιιτήδεον παραλαμβάνειν, ὃς ἐὼν ἐμός 

τε παῖς καὶ Κορένϑου τῆς εὐδαίμονος βασιλεὺς ἀλήτην 
βίον εἵλευ, ἀντισετατέων τε καὶ ὀργῇ χρεώμενος ἐς τόν ce 
ἥκιστα ἐχρῆν. εἰ γάρ τες συμφορὴ ἐν αὐτοῖσι γέγονε, ἐξ 
ἧς ὑποψίην ἐς ἐμὲ ἔχεις, ἐμοί τε αὕτη γέγονε καὶ ἐγὼ 
αὑτῆς τὸ πλεῦν μέτοχος εἰμέ, ὅσῳ αὐτός σφεα ἐξεργασα- 
μην. σὺ δὲ μαϑὼν ὅσῳ φϑονέεσθαι κρέσσον ἐστὶ ἢ οἷ- 
κεείρεσϑαι, ἅμα τε ὁχοῖόν τι ἐς τοὺς τοκέας xal ἐς τοὺς 
κρέσσογας τεϑυμῶσϑαι, ἄπιϑε ἐς τὰ olxía." Περίανδρος 

ὅ. χαὲ τοῦτο removit Krüger | 11. δ᾽ ἂν A: ἂν | 23. τὰ ἀγαθὰ s: 
ἀγαϑὰ | 21. γέγονε Krüger: ἐγγεγόνεεν ἢ, ἐγεγόνεε ceteri. fort. ἐγγέ- 
γονεῖ 29. σφεα Bredow: σφε 
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μὲν τούτοισε αὐτὸν κατελάμβανε᾽ ὃ δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν 
ἀμείβεται τὸν πατέρα, ἔφη δέ μὲν ἱρὴν ζημέην ὀφείλειν 
τῷ ϑεῴ ἑωυτῷ ἐς λόγους ἀπικόμενον. μαϑὼν δὲ ὁ Πε- 
ρέανδρος ὡς ἄπορόν τι τὸ κακὸν εἴη τοῦ παιδὸς καὶ ἀνέ- 
κητον, ἐξ ὀφϑαλμῶν μὲν ἀπιοτιέμπεται στείλας πλοῖον ἐς 5 
Κέρκυραν᾽ ἐτεεχράτεξ γὰρ καὶ ταύτης" ἀποστείλας δὲ τοῦ- 
τον ὁ Περίανδρος ἐστρατεύετο ἐπὶ τὸν πενϑερὸν Προκλέα 
ὡς τῶν τταρεόντων οἱ τερηγμάτων ἐόντα αἰτιώτατον, καὶ 
δἷλε μὲν τὴν Ἐπείδαυρον, εἷλε δὲ αὐτὸν Προκλέα καὶ ἐζώ- 

ὅϑγρησε. ἐπεὶ δὲ τοῦ χρόνου προβαίνοντος 0 τὲ Περίανδρος 
'παρηβύχεξ καὶ συνεγινώσκετο ἑωυτῷ οὐχέτι εἶναι δυνατὸς 
τὰ πρήγματα ἐπορᾶν τε καὶ διέπειν, πέμψας ἐς τὴν Κέρ-- 
κυραν ἀπεχάλεξ τὸν “υκόφρονα ἐτεὶ τὴν τυραννέδα᾽ ἔν γὰρ 
δὴ τῷ πρεσβυτέρῳ τῶν τεαίδων οὔκων ἐνώρα, ἀλλά οἱ κατε- 
φαίνετο εἶναε νωϑέστερος. 0 δὲ “υκόφρων οὐδὲ ἀναχρέ- 
σιος ἠξίωσε τὸν φέροντα τὴν ἀγγελίην. Περίανδρος δὲ 
περιεχόμενος τοῦ νεηγέδω δεύτερα ἀπέστειλε ἐπ᾽ αὐτὸν 
τὴν ἀδελφεήν, ἑωυτοῦ δὲ ϑυγατέρα, δοκέων μὲν μάλιστα 
ταύτῃ ἂν τιεέϑεσϑαι. ἀπικομένης δὲ ταύτης καὶ λεγούσης 
“ὦ παῖ, βούλεαι τήν τε τυρανγέδα ἐς ἄλλους πεσεῖν καὶ 
τὸν οἶκον τοῦ τεατρὸς διαφορηϑέντα μᾶλλον ἢ αὐτός σφεα 
ἀπελθὼν ἔχειν; ἄπιϑε ἐς và οἰχία, παῦσαι σεωυτὸν ζη- 
μιῶν. φιλοτιμέη κτῆμα σκαιόν. μὴ τῷ κακῷ τὸ xaxov ἰώ. 
πολλοὶ των δικαίων τὰ ἐπιξδικέστερα τιροτιϑεῖσι, ᾽τολλοὶ 

δὲ ἤδη τὰ μητρώια διζήμενοι τὰ πατρώια ἀπέβαλον. τυ- 
ραννὶς χρῆμα σφαλερόν, τιολλοὶ δὲ αὐτῆς ἐρασταί εἶσι, 
ὃ δὲ γέρων ve ἤδη καὶ παρηβηκώς᾽ μὴ δῷς τὰ σεωυτοῦ 
ἀγαϑὰ ἄλλοισι." ἣ μὲν δὴ τὰ ἐπταγωγότατα διδαχϑεῖσα 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἔλεγε πρὸς avrov: ὃ δὲ ὑποκχρινάμενος 
ἔφὴ οὐδαμὰ ἥξειν ἐς Κόρινϑον, ἔστ᾽ ἂν πυνϑαγηται περιε- 
όντα τὸν πατέρα. ἀπαγγειλάσης δὲ ταύτης ταῦτα, τὸ τρέ- 
τον Περίανδρος κήρυκα πέμπει βουλόμενος αὐτὸς μὲν ἐς 

4. τῇ c£? || 14. οὔχων ἑώρα ABO, οὐχ ἐνώρα (8. ἐνεώρα) reliqui | 
21. σφεα Valkenaer: σφε || 25. ἀπέβαλον B. Stob. floril. ΧΧΙ 12: μετέ- 
βαλον. Cobet coni. προσαπέβαλον 
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Κέρκυραν ἥκειν, ἐκεῖνον δὲ ἐκέλευε ic Κόρινϑον ἀπικόμενον 
διάδοχον γίνεσϑαι τῆς τυραννέδος. χαταινέσαντος δὲ ἐπὶ 
τούτοισε τοῦ παιδός, ὃ μὲν Περίανδρος ἐστέλλετο ἐς τὴν 
Κέρχυραν, ὃ δὲ παῖς οἱ ἐς τὴν Κόρινϑον. μαϑόντες δὲ 
οἱ Κερχυραῖοι τούτων ἕκαστα, ἵνα μή σφι Περίανδρος ἐς 
τὴν χώρην ἀπίκηται, κτείνουσι τὸν νεηνίσχον. ἀντὶ τούτων 
μὲν Περίανδρος Κερχυραίους ἐτεμωρέετο. 

“Τακεδαιμόνιοι δὲ στόλῳ μεγάλῳ ὡς ἀπέκοντο, imo- 54 
λεόρκεον Σάμον" προσβαλόντες δὲ πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ μὲν 

10 πρὸς ϑαλάσσῃ ἑστεώτος πύργου κατὰ τὸ προάστειον τῆς 
πόλιος ἐπέβησαν, μετὰ δὲ αὐτοῦ βοηϑήσαντος Πολυχρά- 
veog χειρὶ πολλῇ ἀπηλάσϑησαν. κατὰ δὲ τὸν ἐπάνω πύρ- 
yov τὸν ἐπὶ τῆς ῥάχιος τοῦ ὄρεος ἐπεόντα ἐπεξῆλϑον οἵ 
τε ἐπίκουροι καὶ αὑτῶν Σαμέων συχνοί, δεξάμενοι δὲ τοὺς 

1$ “ακχεδαιμονίους ἐπ ὀλίγον χρόνον ἔφευγον ὀπίσω, οἵ δὲ 
ἐπισπόμενοι ἔχτεινον. εἰ μέν νυν οἱ παρδόντες “ακεδαι- δῦ 
μονέων ὅμοιοι ἐγένοντο ταύτην τὴν ἡμέρην 2doyin ve καὶ 
"vx, αἱρέϑη ἂν Σάμος" ᾿Ἄρχίης γὰρ xol “υκώπης 
μοῦνοι συνεσπεσόντες φεύγουσι ἐς τὸ τεῖχος τοῖσι Σαμίοισι 

20 xal ἀποχληισϑέντες τῆς ὀπίσω ὁδοῦ ἀπέϑανον ἐν τῇ πόλι 
τῇ Σαμίων. τρίτῳ δὲ ἀπο Moyleo τούτου γεγονότι ἄλλῳ 
Moyin τῷ Σαμίου τοῦ ᾿Ιρχίεω αὐτὸς ἐν Πιτάνῃ συνεγενό- 
μὴν (δήμου γὰρ τούτου ἦν), ὃς ξείνων πάντων μάλιστα 
ἐτίμα τε Σαμίους καί οἱ τῷ πατρὶ ἔφη Σάμιον τοὔνομα 

2b τεϑῆναι, ὅτε οἱ ὃ πατὴρ “Τρχέης iv Σάμῳ ἀριστεύσας 
ἐτελεύτησε᾽ τιμᾶν δὲ Σαμίους ἔφη, διότι ταφῆναί oi τὸν 
πάππον δημοσίῃ ὑπὸ Σαμίων. “Ιαχεδαιμόνιοι δέ, ὡς σφι 56 
τεσσεράχοντα ἐγεγόνεσαν ἡμέραι πολιορκέουσι Σάμον ἐς 
τὸ πρόσω τε οὐδὲν προεχόπτετο τῶν πρηγμάτων, ἀπαλ- 

90 λάσσοντο ἐς Πελοπόννησον. ὡς δὲ ὁ ματαιότερος λόγος 
ὄρμηται, λέγεται Πολυκράτεα ἐπιχώριον νόμισμα κόψαντα 
πολλὸν μολύβδου καταχρυσώσαντα δοῦναί σφι, τοὺς δὲ 

σι 

.10. πύργου vo)? | 11. ἐπέβησαν BR: ὑπερέβησαν || 24. ἐτιμᾶτο 
σαμίους ABC 21. ὑπὸ σαμίων εὖ P, εὖ ὑπὸ σαμίων R | 351. ὅρμηται 
λέγεσϑαι, Wesseling 
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δεξαμένους οὕτω δὲ ἀπαλλάσσεσϑαι. ταύτην πρώτην στρα-- 
τηέην ἐς τὴν “Πσίην «Ζακεδαιμόνιοι Ζ“ωριέες ἐποιήσαντο. Ι 

57 Οἱ δ᾽ ἐπὶ τὸν Πολυκράτεα στρατευσάμενοι Σαμίων, 
ἐπεὶ οἱ “ακεδαιμόνιοιε αὐτοὺς ἀπολιπεῖν ἔμελλον, xol | 
αὐτοὶ ἀπέπλεον ἐς Σίφνον. χρημάτων γὰρ ἐδέοντο, τὰ ὅ 
δὲ τῶν Σιφνίων πρήγματα ἤκμαζε τοῦτον τὸν χρόνον, καὶ 
γησιωτέων μάλιστα ἐπλούτεον, ἅτε ἐόντων αὐτοῖσι ἐν τῇ 
γήσῳ χρυσέων xal ἀργυρέων μετάλλων, οὕτω ὥστε ἀπὸ 
τῆς δεχάτης τῶν γινομένων αὐτόϑεν χρημάτων ϑησαυρὸς 
ἐν Δελφοῖσι ἀνάκειται ὅμοια τοῖσι τελουσιωτάτοισι" αὐτοὶ 10 
δὲ τὰ γινόμενα τῷ ἐνιαυτῷ ἑἕχάστῳ χρήματα διενέμοντο. 
ὅτε ὧν ἐποιεῦντο τὸν ϑησαυρόν, ἐχρέωντο τῷ χρηστηρίῳ 
εἰ αὐτοῖσι τὰ παρεόντα ἀγαϑὰ οἷά τε ἐστὶ πολλὸν χρόνον 
παραμένειν" ἡ δὲ Πυϑίη ἔχρησέ σφι τάδε. 

ἀλλ᾽ ὅταν ἐν Σίφνῳ πρυτανήια λευκὰ γένηται 15 
λεύχοφρύς τ᾽ ἀγορή, τότε δὴ δεῖ φράδμονος ἀνδρός 

| φρασσασϑαι δύλενόν T6 λόχον κήρυκά T ἐρυϑρόν. 
τοῖσι δὲ Σιφνίοισι ἣν τότε ἢ ἀγορὴ χαὶ τὸ πρυτανήιον 

58 Παρίῳ λίϑῳ ἡσκημένα. τοῦτον τὸν χρησμὸν οὐκ οἷοί τε 
ἦσαν γνῶναι οὔτε τότε εὐθὺς οὔτε τῶν Σαμέων ἀπιγμένων. 2 

ἐπεξέτε γὰρ τάχιστα πρὸς τὴν Σίφνον προσῖσχον οἱ Σάμιοι, 
ἔπεμπον τῶν νεῶν μίαν πρέσβεας ἄγουσαν ἐς τὴν πόλιν. 
τὸ δὲ παλαιὸν ἅπασαι oi νέες ἦσαν μιλτηλιφέες, καὶ ἣν 
τοῦτο τὸ ἡ Πυϑίη προηγόρευε τοῖσι Σιφνίοισι, φυλάξα- 
σϑαι τὸν ξύλενον λόχον κελεύουσα καὶ κήρυκα ἐρυϑρόν. 25 
ἀπικόμενοι ὧν oi ἄγγελοι ἐδέοντο τῶν Σιφνίων δέκα τά- 
λαντά σφε χρῆσαι᾽ οὐ φασκόντων δὲ χρήσειν τῶν Σιφνίων 
αὐτοῖσι, οἱ Σάμιοι τοὺς χώρους αὐτῶν ἐπόρϑεον. πυϑό- 
μενοι δὲ εὐθὺς ἧκον οἱ Σίφνεοε βοηϑέοντες xol συμβα- 
λόντες αὐτοῖσι ἑσσώϑησαν, καὶ αὐτῶν πολλοὶ ἀπεκληίσϑη-- 80 
σαν τοῦ ἄστεος ὑπὸ τῶν Σαμέων, καὶ αὑτοὺς μετὰ ταῦτα 

59 ἑκατὸν τάλαντα ἔπρηξαν. παρὰ δὲ Ἑρμιονέων νῆσον ἀντὶ 

1. πρώτην PH: τὴν ἢ στρατηίην Wesseling: στρατιὴν | 4. ἀπολεί- 
πεῖν PR | 11. ἐν τῷ f. Cobet [| 18. τοῖσι δὲ PR: τοῖσι τε ἢ] 26. oi, 
supplevit /. rectius fortasse oí Σάμιοι aut οἱ τῶν Σαμίων ἄγγελοι 
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χρημάτων παρέλαβον Ὑδρέην τὴν ἐπὶ Πελοποννήσῳ καὶ 
αὑτὴν ὙΤροιζηνίοισι παρακατέϑεντο᾽ avvol δὲ Κυδωνίην 
τὴν ἐν Κρήτῃ ἔκτισαν, οὐκ imi τοῦτο τελέοντες. ἀλλὰ Ζα- 
χυγνϑίους ἐξελῶντες ἐκ τῆς γήσου. ἔμειναν δ᾽ ἐν ταύτῃ 

καὶ εὐδαιμόνησαν in ἔτδα πέντε, ὥστε τὰ ἱρὰ τὰ ἐν Κυ- 
δωνέῃ ἐόντα νῦν οὗτοι εἰσὶ oi ποιήσαντες [καὶ τὸν τῆς 
4Πικτύνης νηόν]. ἕχτῳ δὲ ἔτεϊ Αἰγινῆται αὐτοὺς ναυμαχίῃ 
γικήσαντες ἠνδραποδίσαντο uera Κρητῶν, xol τῶν νεῶν 
καπρίους ἐχουσέων τὰς πρώρας ἠχρωτηρίασαν καὶ ἀνέϑε- 
σαν ἐς τὸ ἱρὸν τῆς ̓ 41ϑηναίης ἐν «Αϊἰγένῃ. ταῦτα δὲ ἐποίη- 
σαν ἔγκοτον ἔχοντες Σαμίοισι «ἀϊγινῆται᾽ πρότεροι γὰρ 
Σάμιοι àv , Augixgóreos βασιλεύοντος ἐν Σάμῳ σερατευ- 
σάμενοι ἐπ «Ἵἵΐγινγαν μεγάλα κακὰ ἐποίησαν «Αἰγινήτας 
καὶ ἔπαϑον ie ἐχείνων. ἡ μὲν αἰτέη αὕτη. ἐμήκυνα δὲ 60 
περὶ Σαμίων μᾶλλον, ὅτι σφι τρία ἐστὶ μέγιστα ἁπάντων 
Ἑλλήνων ἐξεργασμένα, ὄρεός τε ὑψηλοῦ ἐς πεντήκοντα καὶ 
ἑχατὸν ὀργυιιάς, τούτου ὄρυγμα κάτωϑεν ἀρξάμενον, ἀμφί- 
στομον. τὸ μὲν μῆκος τοῦ ὀρύγματος ἑπτὰ στάδιοι εἰσί, 
τὸ δὲ ὕψος καὶ εὗρος ὀχτὼ ἑκάτερον πόδες. διὰ παντὸς 
δὲ αὐτοῦ ἄλλο ὄρυγμα εἰκοσίπηχυ βάϑος ὀρώρυκται, τρί- 
πουν δὲ τὸ εὖρος, δι’ οὗ τὸ ὕδωρ ὀχετευόμενον διὰ τῶν 
σωλήνων παραγίνεται ἐς τὴν πόλιν ἀγόμενον ἀπὸ μεγά- 
ζης πηγῆς. ἀρχιτέκτων δὲ τοῦ ὀρύγματος τούτου ἐγένετο 
ἹΜεγαρεὺς Εὐπαλῖνος Ναυσερόφου. τοῦτο μὲν δὴ ἕν τῶν 
τριῶν ἔστι, δεύτερον δὲ περὶ λιμένα χῶμα ἐν ϑαλάσσῃ, 

βάϑος καὶ εἴκοσι δργυιέων᾽ μῆκος δὲ τοῦ χώματος μέζον 
δύο σταδίων. τρίτον δέ σφι ἐξέργασται νηὸς μέγιστος 

πάντων νηῶν τῶν ἡμεῖς iÓuev* τοῦ ἀρχιτέκτων πρῶτος 
ἐγένετο Ῥοῖχος Φιλέω ἐπιχώριος. τούτων εἵνεκεν μᾶλλόν 
τι περὶ Σαμέων ἐμήκυνα. 

“Καμβύσῃ δὲ τῷ Κύρου χρονίζοντε περὶ «ΑΔ ἴγυτιτον καὶ 61 
παραφρονήσαντι ἐπανιστέαται ἄνδρες άγοι δύο ἀδελφεοί, 

1. ὑδρέαν HR, ϑυρέαν ABC, ϑυρέην ΡῚ ἐπὶ R: ἐν ἢ} 6. καὶ — νηόν 
om. £| 9. τὰς om. Ppr. A | 11. τούτου PH: τοῦτο τὸ || 19. ἑχάτερον 
“: ἑχάτεροι ἢ 21. τῶν om, H. fort. τριῶν | 26. x«i Eltz: χατὰ 
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τῶν τὸν ἕτερον καταλελοίπεε τῶν οἰχίων μελεδωνὸν ὃ 0 Καμ- 
βύσης. οὗτος δὴ ὦν oi ἐπανέστη μαϑών T6 τὸν Σμέρδιος 
ϑάγατον ὡς κρύπτοιτο γενόμενος, καὶ ὡς ὀλίγοι εἴησαν 

οἷ ἐπιστάμενοι αὑτὸν Περσέων, οἱ δὲ πολλοὶ περιεόντα 
μιν εἰδείησαν. πρὸς ταῦτα βουλεύσας τάδε ἐπεχείρησε 

τοῖσι βασιληίοισι. ἦν οἱ ἀδελφεός, τὸν εἶπα oi συνε- 
παναστῆναι, οἰκὼς μάλιστα τὸ εἶδος Σμέρδι τῷ Κύρου, 
τὸν ὁ Καμβύσης ἐόντα ἑωυτοῦ ἀδελφεὸν ἀπέκτεινε" ἦν 
τε δὲ ὅμοιος εἶδος τῷ Σμέρδι καὶ δὴ καὶ οὔνομα τὠυτὸ 
εἶχε Σμέρδιν. τοῦτον τὸν ἄνδρα ἀναγνώσας ὃ ωαγος Πα- 
τιζείϑης ὥς oí αὐτὸς πάντα διαπιρήξει, εἶσε ἄγων ἐς τὸν 
βασιλήεον ϑρόνον. ποιήσας δὲ τοῦτο κήρυκας τῇ τε ἄλλῃ 
διέπεμπε καὶ δὴ καὶ ἐς 4ἴγυπτον προερέοντα τῷ στρατῷ 
ὡς Σμέρδιος τοῦ Κύρου ἀκουστέα εἴη τοῦ λοιποῦ ἀλλ᾽ 

θ2οὺ Καμβύσεω. οἵ τε δὴ ὧν ἄλλοι κήρυκες προηγόρευον 
ταῦτα καὶ δὴ καὶ ὃ ἐπ᾿ ““ἴγυπτον ταχϑείς, εὕρισχε γὰρ 
Καμβύσεα καὶ τὸν στρατὸν ἐόντα τῆς Συρίης iv ᾿4γβατά- 
γοισι, προηγόρευε στὰς ἐς μέσον τὰ ἐντεταλμένα ἐκ τοῦ 
Μάγου. Καμβύσης δὲ ἀκούσας ταῦτα ἐχ τοῦ κήρυκος xai 

ἐλπίσας μεν λέγειν ἀληϑέα evrós TE προδεδόσϑαι é ἔχ Πρη- 
ξάσπεος (πεμφϑέντα γὰρ αὐτὸν ὡς ἀἁποκτενέοντα Σμέρδιν 
ov ποιῆσαι ταῦτα), βλέψας ἐς τὸν Πρηξάσπεα εἶτεε “Πρή- 
ξασπες, οὕτω μοι διεπρήξαο τό τοι “προσέϑηχα πρῆγμα" 
ὃ δὲ εἶπε “ὦ δέσποτα, οὖκ ἔστι ταῦτα ἀληϑέα, ὅκως κοτὲ 
σοὶ Σμέρδις ἀδελφεὸς σὸς ἐπανέστηχε, οὐδὲ ὅκως τι ἐξ 
ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς νεῖχός voi ἔσται ἢ μέγα ἢ σμικρόν" 
ἐγὼ γὰρ abróg, ποιήσας τὰ σύ μὲ ἐχέλευες, ἔϑαψά μιν 
χερσὶ τῇσι ἐμεωυτοῦ. εἰ μέν vvv οἱ τεϑνδῶτες ἀνεστᾶσι, 
πιροσδέκεό τοι καὶ "orváyea τὸν Mijdov ἐπαναστήσεσϑαι" 
εἰ δ᾽ ἔστι ὥσπερ πρὸ τρῦ ; οὗ μή ví τοι Ex γε ixelyov 
νεώτερον ἀναβλάστῃ. νῦν ὧν μοι δοκέει μεταδιώξαντας 
τὸν κήρυκα ἐξετάζειν εἰρωτεῦντας map! ὅτευ ἥκων προα- 

63 γορεύει ἡμῖν Σμέρδιος βασιλέος ἀκούειν ταῦτα εἴπαντος 

8. εἴησαν H: τὸ ἦσαν | 23. οὕτω PR: οὔτοι ἢ 25. ὁ σὸς ΡΗῚ 51. 
γεώτερον FH: νεώτερον κακὸν 
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Πρηξάσπεος, ἤρεσε γὰρ Καμβύσῃ, αὐτέκα μεταδίωχτος 
γενόμενος ὃ κῆρυξ ἧχε" ἀπιγμένον δέ μιν εἴρετο ὁ Πρη- 
ξάσπηρ τάδε. ᾿᾿ ὥνϑρωπε, φὴς γὰρ ἥκειν παρὰ Σμέρδιος 
τοῦ Κύρου ἄγγελος" γῦν ὧν εἴπας τὴν ἀληϑείην ἄπιϑι 

ὅ χαίρων, κότερα αὑτός τοι Σμέρδις φαινόμενος ἐς ὄψιν ἔνε- 

10 

1ὅ 

^N» [rd 

τέλλετο ταῦτα ἢ τῶν τις ἐχείνου ὑπεηρετέων᾽ ὃ δὲ εἶπε 
“ἐγὼὸ Σμέρδιν μὲν τὸν Κύρου, ἐξ ὅτευ βασιλεὺς Καμβύ- 
σης ἤλασε ἐς ““ἴγυπιτον, οὔκω ὕπωπα" ὁὃ δέ μοι Ἰαγος 
τὸν Καμβύσης ἐπίτροπον τῶν οἰκέων ἀπέδεξε, οὗτος ταῦτα 
ἐνετεέλατο, φὰς Σμέρδιν τὸν Κύρου εἶναι τὸν ταῦτα int- 
ϑέμενον εἶπαι πρὸς ὑμέας" 0 μὲν δή σφι ἔλεγε οὐδὲν 
ἐπιχατεψευσμένος, Καμβύσης δὲ εἶπεε “Πρήξασπες, σὺ μὲν 
οἷα ἀνὴρ ἀγαϑὸς ποιήσας τὸ κελευόμενον αἰτέην ἐχπέφευ- 
yac* ἐμοὶ δὲ τίς ἄν δἴη Περσέων ὁ ἐπανεστεὼς ἐπιβα- 
τϑύων τοῦ Σμέρδιος οὐνόματος; ὃ δὲ εἶπτε “᾿ ἐγώ μοι δοχέω 
συνιέναι τὸ γεγονὸς τοῦτο, ὦ βασιλεῦ" οἱ Μάγοι εἶσέ τοι 
οἱ ἐπανεστεῶτες, τόν τε ἔλιπες μελεδωνὸν τῶν οἰκίων, Πα- 
τιζείϑης, καὶ ὁ τούτου ἀδελφεὸς Σμέρδις" ἐνθαῦτα ἀχού- 64 
σαντα Καμβύσεα τὸ Σμέρδιος οὔνομα ἔτυψε ἡ ἀληϑείη 
τῶν τε λόγων καὶ τοῦ ἐνυπνίου" ὃς ἐδόκεε ἐν τῷ ὕπνῳ 
ἀπαγγεῖλαι τινά oí ὡς Σμέρδις ἱζόμενος ἐς τὸν βασιλήιον 
ϑρόνον ψαύσειε τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρανοῦ. μαϑὼν δὲ ὡς 
μάτην ἀπολωλεχὼς εἴη τὸν ἀδελφεόν, ἀπέκλαιε “Σμέρδιν᾽" 
ἀἁποχλαύσας δὲ καὶ περιημεχτήσας τῇ ἁπάσῃ συμφορῇ ἄνα- 
ϑρώσκει ἐπὶ τὸν ἵππον, ἐν νόῳ ἔχων τὴν ταχίστην ἐς 
Σοῦσα στρατεύεσθαι ἐπὶ τὸν Mayor. xal οἱ ἀναϑροώ- 
σκογει ἐπὶ τὸν ἵππον τοῦ κολεοῦ τοῦ ξίφεος ὃ μύκης ἀπο- 
σέστει, γυμνωϑὲν δὲ τὸ ξίφος παίει τὸν μηρόν" τρωματι- 
σϑεὶς δὲ κατὰ τοῦτο τῇ αὑτὸς πρότερον τὸν τῶν «Αἰγυπτίων 
ϑεὸν rtv ἔπληξε, ὡς οἱ καιρίῃ ἔδοξε τετύφϑαι, εἴρετο Ó 

Καμβύσης 0 τι τῇ πόλι οὔνομα εἴη" oi δὲ εἶτταν ὅτι 14γ- 
βάτανα. τῷ δὲ ἔτι πρότερον ἐχέχρηστο ix Βουτοῦς πόλιος 
ἐν 4γβατάνοισι τελευτήσειν τὸν βίον. ὃ μὲν δὴ ἐν τοῖσι 

10. ἐπιέμενον ἢ, Cobet (itemque hic idem A 110) ] 30. καιρίηι 4 AB, 

χαιρίη ceteri. καιρίην Blomfield | 32. τῷ 4B: τὸ 
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ἹΠηδικοῖσι “4γβατάνοισι ἐδόκεε τελευτήσει» γηραιός, ἐν 
τοῖσί οἱ ἣν τὰ πάντα πρήγματα" τὸ δὲ χρηστήριον ἐν 
τοῖσι ἐν Συρίῃ ““γβατάνοισι ἔλεγε ἄρα. καὶ δὴ ὡς τότε 
ἐπειρόμενος ἐπύϑετο τῆς πόλιος τὸ οὔνομα, ὑπὸ τῆς avu- 
φορῆς τῆς τὸ ἐκ τοῦ Μάγου ἐκπεπληγμένος καὶ τοῦ τρώ-- 5 
ματος ἐσωφρόνησε, συλλαβὼν δὲ τὸ ϑεοπρόπιον εἶπε “ἐν- 
ϑαῦτα Καμβύσεα τὸν Κύρου ἐστὶ πεπρωμένον τελευτᾶν." 

65 Τότε μὲν τοσαῦτα. ἡμέρῃσι δὲ ὕστερον ὡς εἴκοσι 
μεταπεμψάμενος Περσέων τῶν παρδόντων τοὺς λογιμω-- 
τάτους ἔλεγέ σφι τάδε. “ὦ Πέρσαι, καταλελαβηκέ με, τὸ 10 
πάντων μάλιστα ἔχρυπτον πρηγμάτων, τοῦτο ἐς ὑμέας ἐκ- 

φῆναι. ἐγὼ γὰρ ἐὼν ἐν “ἰγύπτῳ εἶδον ὄψιν ἐν τῷ ὕπνῳ, 
τὴν μηδαμὰ ὄφελον ἰδεῖν᾽ ἐδόκεον δέ μοι ἄγγελον ἐλϑόντα 
ἐξ οἴκου ἀγγέλλειν ὡς Σμέρδις ἱζόμενος ἐς τὸν βασιλήιον 

ϑρόνον Ψψαύσειε τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρανοῦ. δείσας δὲ μὴ 15 
ἀἁπαιρεϑέω τὴν ἀρχὴν πρὸς τοῦ ἀδελφεοῦ, ἐποίησα ταχύ- 
τερα ἢ σοφώτερα" ἐν τῇ γὰρ ἀνϑρωπηίῃ φύσι οὐκ ἐνῆν 
ἄρα τὸ μέλλον γίνεσϑαι ἀἁποτράπειν. ἐγὼ δὲ ὃ μάταιος 
Πρηξάσπεα ἀποπέμπω ἐς Σοῦσα ἀποκτενέοντα Σμέρδιν. 
ἐξεργασϑέντος δὲ καχοῦ τοσούτου ἀδεῶς διαιτώμην, οὗ-- 20 
δαμὰ ἐπιλεξάμενος μή κοτέ τίς μοι Σμέρδιος ὑπαραιρη- 

μένου ἄλλος ἐπανασταίη ἀνθρώπων. παντὸς δὲ τοῦ μέλ- 

λοντος ἔσεσϑαι ἁμαρτὼν ἀδελφεοχκτόνος τὲ οὐδὲν δέον 

γέγονα καὶ τῆς βασιληίης οὐδὲν ἧσσον ἐστέρημαι᾽ Σμέρ- 
dig γὰρ Ór, ἦν ὃ Μάγος τόν μοι ὃ δαίμων προέφαινε ἐν Ὁ 
τῇ ὄψι ἐπαναστήσεσϑαι. τὸ μὲν δὴ ἔργον ἐξέργασταί μοι, 
καὶ Σμέρδιν τὸν Κύρου μηκέτε ὑμῖν ἐόντα λογίζεσθε" οἱ 
δὲ ὑμῖν Μάγοι κρατέουσι τῶν βασιληίων, τόν τε ἔλιπον 
imírgorov τῶν οἰκέων καὶ ὃ ἐκεένου ἀδελφεὸς Σμέρδις. 
τὸν μέν vv» μάλιστα χρὴν ἐμεῦ αἰσχρὰ πρὸς τῶν άγων 90 
πεπονϑότος τιμωρέειν ἐμοί, οὗτος μὲν ἀνοσίῳ μόρῳ τε- 
τελεύτηκε ὑπὸ τῶν ἑωυτοῦ οἰκηιοτάτων" τούτου δὲ μηκέτι 
ἐόντος, δεύτερα τῶν λοιπῶν ὑμῖν ὦ Πέρσαι γένεταί uot 

2. ἐν post χρηστήριον reddidit Krüger | 8. ὡς om. Ppr. A | 22. x«»- 
toc Krüger 
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ἀναγχαιότατον ivcéAAso9on τὰ ϑέλω μοι γενέσθαι τελευ- 
τῶν τὸν βίον" καὶ δὴ ὑμῖν τάδε ἐπισχήπτω ϑεοὺς τοὺς 

βασιληίους ἐπικαλέων καὶ πᾶσι ὑμῖν καὶ μάλιστα χαι- 

μενιδέων τοῖσι παρεοῦσι, μὴ περειδεῖν τὴν ἡγεμονίην αὖτις 
ἐς Μήδους περιελϑοῦσαν, ἀλλ᾽ εἴτε δόλῳ ἔχουσι αὐτὴν 
κτησάμενοι, δόλῳ ἀπαιρεϑῆναι ὑπὸ ὑμέων, εἴτε καὶ σϑένεϊ 
τεῷ κατεργασάμενοι, σϑένεϊ κατὰ τὸ καρτερὸν ἀνασώσα- 
σϑαι. καὶ ταῦτα μὲν ποιεῦσι ὑμῖν γῆ τὸ καρπὸν ἔχφέροι 
καὶ yvyaixéc τε καὶ ποῖμναι τίχτοιεξν, ἐοῦσι ἐς τὸν ἅπαντα 
χρόνον ἐλευϑέροισι" μὴ δὲ ἀνασωσαμένοισι τὴν ἀρχὴν μηδ᾽ 

ἐπιχειρήσασι [ἀνασώζειν τὰ ἐναντία τούτοισι ἀρῶμαι ὑμῖν 
γενέσϑαι, καὶ πρὸς ἔτι τούτοισι τὸ τέλος Περσέων ἑκάστῳ 

ἐπιγενέσθαι οἷον ἐμοὶ ἐπιγέγονε" ἅμα τε εἴπας ταῦτα ὃ 
Καμβύσης ἀπέκλαιε πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ πρῆξιν. 

Πέρσαι δὲ ὡς τὸν βασιλέα εἶδον ἀνακλαύσαντα παν- 66 
τες τά τε ἐσθῆτος ἐχόμενα εἶχον, ταῦτα κατηρείκοντο καὶ 
οἰμωγῇ ἀφϑόνῳ διεχρέωντο. μετὰ δὲ ταῦτα ὡς ἐσφαχέ- 
λισέ τε τὸ ὀστέον καὶ ὃ μηρὸς τάχιστα ἐσάπη, ἀπήνεικε 
Καμβύσεα τὸν Κύρου, βασιλεύσαντα μὲν τὰ πάντα ἑπτὰ 
ἔτεα καὶ πέντε μῆνας, ἄπαιδα δὲ τὸ παράπαν ἔόντα ἔρσε- 
vog καὶ ϑήλεος yóvov. Περσέων δὲ τοῖσι παρεοῦσι amt- 
στίη πολλὴ ὑπεχέχυτο τοὺς Μάγους ἔχειν τὰ πρήγματα, 
ἀλλ᾽ ἠπιστέατο ἐπὶ διαβολῇ εἰπεῖν Καμβύσεα τὰ εἶπε περὶ 
τοῦ Σμέρδιος ϑανάτου, ἵνα oí ἐκπολεμωϑῇ σεᾶν τὸ Περ- 
σικόν. οὗτοι μέν νυν ἠπιστέατο Σμέρδιν τὸν Κύρου βασι- 
λέα ἐνεστεῶτα᾽ δεινῶς γὰρ καὶ ὃ “Πρηξάσπης ἔξαρνος ἣν 
μὴ μὲν ἀποχτεῖναι Σμέρδιν" οὐ γὰρ ἣν οἱ ἀσφαλὲς Καμ- 
βύσεω τετελευτηκότος φάναι τὸν Κύρου υἱὸν ἀπολωλεκέναι 
αὑτοχειρέῃ. 

'O δὲ δὴ Μάγος τελευτήσαντος Καμβύσεω ἀδεῶς ἔβα- 67 
σίλευσε, ἐπιβατεύων τοῦ ὁμωνύμου Σμέρδιος τοῦ Κύρου, 

1. κατεργασμένοι AB | 9. καὶ ποῖμναι AB: xol ποίμνια CP, om. 

R [| 10. μὴ δὲ St.: μὴ ἀνασωσάμενοι δὲ ἢ, μὴ δ᾽ s. μηδ᾽ ἀνασωσα- 

᾿μένοεσι ceteri | τὴν ἀρχὴν BR: ἀρχὴν | 11. ἀνασώζειν del. Cobet || 
13. ἐπιγίνεσϑαι 48 | 16. χατηρείκοντο B: χατήρεικόν τε P, κατήρι- 
κόν ve ABC | 26. ἐνεστεῶτα Valkenaer: ἀνεστεῶτα | 80. ἐβασίλευεν R 
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μῆνας ἑπτὰ τοὺς ἐπιλοίπους Καμβύσῃ ἐς τὰ ὀκτὼ ἔτεα 
τῆς πληρώσιος" ἐν τοῖσι ἀπεδέξατο ἐς τοὺς ὑπηκόους 
πάντας εὐεργεσίας μεγάλας, ὥστε ἀποϑανόντος αὐτοῦ πό- 
Sov ἔχειν πάντας τοὺς ἐν τῇ “Ἵσίῃ πάρεξ αὐτῶν Περσέων. 

διαπέμψας γὰρ ó Μάγος ἐς πᾶν ἔϑνος τῶν ἦρχε προεῖπε 
68 ἀτελείην εἶναι στρατηίης καὶ φόρου ἐπ᾽ ἔτεα τρία. 7σερο- 

εἴπε μὲν δὴ ταῦτα αὑτίκα ἐνιστάμενος ἐς τὴν ἀρχήν, ὀγδόῳ 
δὲ μηνὶ ἐγένετο κατάδηλος τρόπῳ τοιῷδε. ᾽Οταάνης ἦν Φαρ- 
γάσπεω μὲν παῖς, γένεϊ δὲ καὶ χρήμασι ὅμοιος τῷ πρώτῳ 
Περσέων. οὗτος ὁ Ὁτάνης πρῶτος ὑπώπτευσε τὸν Máyoy 
ὡὧς οὐκ εἴη ὃ Κύρου Σμέρδις ἀλλ᾽ ὃς περ ἦν, τῇδε συμ- 
βαλόμενος, ὅτι τε obx ἐξεφοίτα ἐκ τῆς ἀκροπόλιος xoà ὅτι 
οὐκ ἐχάλεε ἐς ὄψιν ἑωυτῷ οὐδένα τῶν λογίμων Περσέων" 
ὑποπτεύσας δέ uy ἐποίεε τάδε. ἔσχε αὑτοῦ Καμβύσης 
ϑυγατέρα, τῇ οὔνομα ἦν Φαιδύμη᾽ τὴν αὐτὴν δὴ ταύτην 
εἶχε τότε ὁ “Μάγος καὶ ταύτῃ τε συνοίκεε καὶ τῇσι ἄλλῃσι 
πάσῃσι τῇσι τοῦ Καμβύσειυ γυναιξί. πέμπων δὴ ὧν ó 
Ὀτάνης παρὰ ταύτην τὴν ϑυγατέρα ἐπυνθάνετο παρ᾽ ὅτεῳ 
ἀνθρώπων κοιμῷτο, εἴτε μετὰ Σμέρδιος τοῦ Κύρου εἴτε 
μετὰ ἄλλου τευ. ἣ δέ οἱ ἀντέπεμπε φαμένη ob γινώσκειν" 
οἴτε γὰρ τὸν Κύρου Σμέρδιν ἰδέσϑαι οὐδαμὰ οὔτε ὅστις 
εἴη ὃ συνοικέων αὑτῇ εἰδέναι. ἔπεμπε δεύτερα 0 Ὀτάνης 
λέγων “εἰ μὴ αὐτὴ Σμέρδιν τὸν Κύρου γινώσχεις, σὺ δὲ 
παρὰ Ἀτόσσης πύϑευ ὅτεῳ τούτῳ συνοικέει αὐτή ve ἐχείνη 
χαὶ σύ" πάντως γὰρ δή κου τόν γε ἑωυτῆς ἀδελφεὸν γινώ- 

690x&" ἀντιπέμπει πρὸς ταῦτα ἡ ϑυγάτηρ “οὔτε ἈΨἴτόσσῃ 
δύναμαι ἐς λόγοις ἐλϑεῖν οὔτε ἄλλην οὐδεμέαν ἰδέσϑαι 
τῶν σιγκατημενέων γυναιχῶν. ἐπείτε γὰρ τάχιστα οὗτος 
ὥνϑρωπος, ὅστις κοτὲ ἐστί, πεαρέλαβε τὴν βασιληίην, διέ- 
σπειρὲ ἡμέας ἄλλην ἄλλῃ τάξας." ἀκοίοντι δὲ ταῖτα τῷ 
Ὀτάνῃ μᾶλλον κατεφαίνετο τὸ πρῆγμα. τρίτην δὲ ἀγγε- 
λίην ἐσπέμπει παρ᾽ αὐτὴν λέγουσαν ταῦτα. “ὦ ϑύγατερ, 

T. ἐνιστάμενος ἢ. Reiske: ἀνισεάμενος ἢ 15. Φαιδυμίη R. (Zonaras 
Annal. 1V p. 127€) | 16. ταύτηι te 48: ταύτῃ | 18. παρὰ ταύτην B: 
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dei σε γεγονυῖαν εὖ κένδυνον ἀναλαβέσϑαι τὸν ἂν ὃ πατὴρ 
ὑποδύνειν κελεύῃ. εἰ γὰρ δὴ μή ἐστι ὃ Κύρου Σμέρδις 
ἀλλὰ τὸν καταδοχέω ἐγώ, οὔτοι μεν COL τε συγχοιμώμενον 
xol τὸ Περσέων κράτος ἔχοντα δεῖ χαίροντα ἀπεαλλάσσειν, 
ἀλλὰ δοῦναι δίκην. νῦν ὧν ποίησον τάδε" ἐπεὰν σοὶ συν-- 
εὐδῃ καὶ μάϑῃς αὑτὸν κατυπνωμένον, ἄφασον αὑτοῦ τὰ 
ὦτα᾿ καὶ ἣν μὲν φαίνηται ἔχων ὦτα, νόμιζε σεωυτὴν 
Σμέῤδι τῷ Κύρου συνοικέειν, ἣν δὲ μὴ ἔχων, σὺ δὲ τῷ 
Μάγῳ Zuéodt^ ἀντιπέμτεει περὸς ταῦτα ἡ Φαιδύμη φα- 
μένη κινδυνεύσειν μεγάλως, ἣν ποιέῃ ταῦτα" εἰ γὰρ δὴ 
μὴ τυγχάνει τὰ ὦτα ἔχων, ἐπίλαμτιτος δὲ ἀφάσσουσα ἔσται, 
e εἰδέναι dg ἀιστώσει μιν" ὅμως μέντοι ποιήσειν ταῦτα. 
7 μὲν δὴ ὑπεδέξατο ταῦτα τῷ πατρὶ κατεργάσεσϑαι. τοῦ 
δὲ Mayov τούτου τοῦ Σμέρδιος Κῦρος ὃ Καμβύσεω ἄρχων 
τὰ ὦτα ἀπέταμε ἐπ αἰτίῃ δή τινε οὐ σμιχρῇ. ἡ ὧν δὴ 
Φαιδύμη αὕτη, ἡ τοῦ Ὀτάνεω ϑυγάτηρ, τεάντα ἐπιτδλέουσα 
τὰ ὑπεδέξατο τῷ πατρί, ἐπείτε αὐτῆς μέρος ἐγίνετο τῆς 
ἀπέξιος παρὰ τὸν Mayov (ἐν πεεριτροτεῇ γὰρ δὴ αἱ γυναῖ- 
κὲς φοιτέουσε τοῖσε Πέρσῃσι), ἐλϑοῦσα παρ᾽ αὐτὸν ηὗδε, 
ὑπινωυμένου δὲ καρτερῶς τοῦ άγου ἤφασε τὰ ὦτα. μα- 
ϑοῦσα δὲ ov χαλεπῶς ἀλλ᾽ εὐπετέως ovx ἔχοντα τὸν ἄνδρα 
ὦτα, ὡς ἡμέρη τάχιστα ἐγεγόνεε, πέμψασα ἐσήμηνε τῷ 
πατρὶ τὰ γενόμεγα. 

Ὁ δὲ Ὀτάνης τιαραλαβὼν ᾿Ασπαϑίένην xal Γοβρύην, 70 
Περσέων τε πρώτους. ἐόντας καὶ ἑωυτῷ ἐπιτηδεοτάτους ἐς 
πίστιν, ἀττηγήσατο πᾶν τὸ πρῆγμα" oi δὲ καὶ αὐτοὶ ἄρα 
ὑτεώτετευον οὕτω τοῦτο ἔχειν, ἀνενείκαντος δὲ τοῦ Οτάνεω 
τοὺς λόγους ἐδέξαντο, καὶ ἔδοξέ σφι ἕκαστον ἀνδρα Περ- 
σέων πιροσεταιρέσασϑαι τοῦτον ὅτεῳ πιστεύει μάλιστα. 
Ὁτάνης μέν vvv ἐσάγεται Ἰνταφρένεα, Γοβρύης δὲ Meya- 
βυζον, Ἀσπαϑένης δὲ Ὑδάρνεα. γεγονότων δὲ τούτων ἕξ 

1. ἀγαβαλέσϑαι Cobet ἢ 2. εἰ ἢ: ἢν} 10. εἰ B: ἣν ἢ 11. τυγχάνει 
ΑΒευ: τυγχάνῃ [11. αὐτῷ PR | 20. ἤρασσε PR | 29. ὅτεῳ. Struve: 
ὅτωι ABP, οὕτω C, và ἢ || 30. εἰσάγεται L, ἐπάγεται Valkenaer e 
Zonara Annal. ]V p. 128^. an seca yeso? | Ἰνταφρένεα R: Ἰνταφέρ- 
γεα, et sic infra 
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παραγίνεται ἐς τὰ Σοῦσα 4agelog. Ü Ὑστάσπεος ἐκ Περ- 

σέων ἥκων" τούτων γὰρ δὴ ἦν οἱ ὃ πατὴρ ὕπαρχος. ἐπεὶ 
ὧν οὗτος ἀπίκετο, τοῖσι $5 τῶν Περσέων ἔδοξε καὶ Ζαρεῖον 

11 προσεταιρίσασϑαι. συνελθόντες δὲ οὗξοι ἐόντες ἑπεὰ ἐδί- 
δοσαν σφίσι πίστις καὶ λόγους. ἐτεείτε δὲ ἐς “αρεῖον ἀπέ- 5 
xevo γνώμην ἀποφαένεσϑαι, ἔλεγέ σφι τάδε. “ἐγὼ ταῦτα 
ἐδόχεον μὲν αὑτὸς μοῦνος ἐπέστασθϑαι, ὅτι ze ὃ Mayoc 
εἴη ὁ βασιλεύων καὶ Σμέρδις ὃ Κύρου τετελεύτηχε᾽ καὶ 
αὑτοῦ τούτου εἵνεκεν ἤχω σπουδῇ ὡς συστήσων ini τῷ 
Μάγῳ ϑάνατον. ἐπείτε δὲ συνήνεικε ὥστε καὶ ὑμέας εἰδέ- 10 
voL καὶ μὴ μοῦνον. ἐμέ, ποιέειν αὐτίκα μοι δοκέει καὶ μὴ 
ὑπερβάλλεσϑαι" οὐ γὰρ ἄμεινον εἶπε πρὸς ταῦτα ὃ 
Ὀτάνης “ὦ παῖ Ὑστάσπεος, εἷς τε πατρὸς ἀγαϑοῦ xai 
ἐκφαίνειν ἔοικας σεωυτὸν ἐόντα τοῦ πατρὸς οὐδὲν ocu 
τὴν μέντοι ἐπιχείρησιν ταύτην μὴ οὕτω συντάχυνε ἀβού- 15 
λως, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ σωφρονέστερον αὑτὴν λάμβανε᾽ δεῖ γὰρ 
πλεῦνας γενομένους ουτω ἐπιχειρέειν." λέγει πρὸς ταῦτα 
Δαρεῖος “ἄνδρες οἱ παρεόντες, τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ἐξ 
Ὀτάνεω εἷ χρήσεσϑε, ἐπίστασϑε ὅτι ἀπολέεσϑε κάκιστα" 
ἐξοίσει yag τις πρὸς τὸν Μάγον, ἰδίῃ περιβαλλόμενος 20 
ἑωυτῷ κέρδεα. μάλιστα μέν νυν ὠφείλετε ἐπ᾿ ὑμέων av- 
τῶν βαλλόμενοι ποιέειν ταῦτα" ἐπείτε δὲ ὑμῖν ἀναφέρειν 
ἐς πλεῦνας ἐδόκεε xal ἐμοὶ ὑπερέϑεσϑε, ἢ ποιέωμεν σή- 
M&go» ἢ ἴστε ὑμῖν ὅτι ἣν ὑπερπέσῃ ἡ νῦν ἡμέρη, ὡς οὐκ 
ἄλλος φϑὰς ἐμεῦ κατήγορος ἔσται, ἀλλά σφεα αὐτὸς ἐγὼ 35 

72 κατερέω πρὸς τὸν Máyov- λέγει πρὸς ταῦτα Ὀτάνης, 
ἐπειδὴ ὥρα σπερχόμενον Δαρεῖον, “ἐπείτε ἡμέας συντα- 
χύνειν ἀναγκάζεις καὶ ὑησερβάλλεσϑαι ovx ἐᾷς, ἴϑιε ἐξηγέο 
αὐτὸς Oven τρόπῳ πάριμεν ἐς τὰ βασιλήεα καὶ ἐπεχειρή- 
σομεν αὐτοῖσι. φυλαχὰς γὰρ δὴ διεστεώσας olóac xov xai 9 
αὐτός, εἰ μὴ ἰδών, ἀλλ᾽ ἀκούσας" τὰς τέῳ τρόπῳ Ζεερή- 
gouev; ἀμείβεται Δαρεῖος τοῖσιδε. ““ Ὁτάνη, 7» πολλά 
ἐστι τὰ λόγῳ μὲν οὐκ οἷά τε δηλῶσαι, ἔργῳ δέ" ἄλλα 

9. αὐτοῦ PR: αὖ | 12. ὑπερβαλέσϑαι ABC || 25. ἐμὲ Cobet ] 
σφέα ἢ: σφεας s. σφέας || 30. οἷδά 486 
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δ᾽ ἐστὶ τὰ λόγῳ μὲν οἷά τε, ἔργον δὲ οὐδὲν àm^ αὐτῶν 
λαμτιρὸν γένεται. ὑμεῖς δὲ love φυλακὰς τὰς κατεστεώ- 
σας ἐούσας οὐδὲν χαλεπὰς παρελϑεῖν. τοῦτο μὲν γὰρ 
ἡμέων ἐόντων τοιῶνδε οὐδεὶς ὅστις οὐ παρήσει, τὰ μέν 
xov καταιδεόμενος ἡμέας, τὰ δέ xov καὶ δειμαίνων" τοῦτο 
δὲ ἔχω αὐτὸς σκῆψεν εὐτερεπεστάτην τῇ πάριμεν, φὰς 
ἄρτι τὸ ἥκειν ix Περσέων καὶ βούλεσϑαί τι ἔπος παρὰ 
τοῦ πατρὸς σημῆναι τῷ βασιλέι. ἔνϑα γάρ τι δεῖ ψεῦ- 
δος λέγεσθαι, λεγέσϑω. τοῦ γὰρ αὐτοῦ γλιχόμεϑα οἵ τε 
ψευδόμενοι καὶ οἱ τῇ ἀληϑείῃ διαχρεώμενοι" ot μέν ye 
ψεύδονται τότε ixedv τε μέλλωσι τοῖσι ψεύδεσι σεξίσαν- 
τες κερδήσεσϑαι, oi δ᾽ ἀληϑίζονται ἵνα τῇ ἀληϑείῃ ἔπει- 
σπάσωνται κέρδος καί τι μᾶλλόν σφι ἐπιτράπηται. οὕτω 
οὗ ταὐτὰ ἀσκέοντες τὠυτοῦ περιδχόμεϑα. εἶ δὲ μηδὲν κερ- 
δήσεσθϑαι μέλλοιεν, ὁμοίως ἂν ὅ τὸ ἀληϑιζόμενος ψευδὴς 
εἴη καὶ ὃ ψευδόμενος ἀληϑῆής. ὃς ἂν μέν vvv τῶν πυλου- 

ρῶν ἑχὼν παριῇ, αὐτῷ οἱ ἄμεινον ἐς χρόνον ἔσται" ὃς δ᾽ 
ἂν ἀντιβαένειν πειρᾶται, δεικνύσϑω ἐνθαῦτα ἐὼν πολέ- 
μιος, xal ἔπεξιτα ὠσάμενοι ἔσω ἔργου ἐχώμεϑα: λέγει 73 
Γοβρύης μετὰ ταῦτα “ ἄνδρες φίλοι, ἡμῖν κότε κάλλιον 
παρέξει ἀνασώσασϑαι τὴν ἀρχήν, ἢ εἴ ye μὴ οἷοί τε ἐσό- 
μδϑα αὑτὴν ἀναλαβεῖν, ἀποϑανεῖν; ὅτε γε ἀρχόμεϑα μὲν 
ἐόντες Πέρσαι ὑπὸ Μήδου ἀνδρὸς Μάγου, καὶ τούτου ὦτα 
οὐκ ἔχοντος. ὅσοι ve ὑμέων Καμβύσῃ νοσέοντι τεαρεγέ- 

γοντο, πάντως κου μέμνησϑε τὰ ἐπέσκηψε “Πέρσῃσι τελευ- 
τῶν τὸν βίον μὴ πειρωμένοισι ἀναχτᾶσϑαι τὴν ἀρχήν" 
τὰ τότε οὐχ ἐνεδεκόμεϑα , ἀλλ᾽ ἐπὶ διαβολῇ ἐδοχέομεν 
εἰπεῖν Καμβύσεα. γῦν ὧν τίϑεμαι ψῆφον πείϑεσϑαι Ζ1α- 
θείῳ καὶ μὴ διαλύεσθαι ἐκ τοῦ συλλόγου τοῦδε ἀλλ᾽ ἢ 
ini τὸν Mayoy ἰϑέως." ταῦτα εἶπε Γοβρύης, καὶ πάντες 
ταύτῃ αἴνεον. 

4, τοιῶνδε Ht: τοίων | 12. τι τῷ ἢ || 18. τις Peorr. Rl σφιν àe- 
τράπηται ἢ: σφισι τράπηται | 14. οὐ ἢ: οὖν ABP, ὧν 6} ταυτὰ 4: 
ταῦτα || 11. παρίῃ ἢ, παρείη ceteri. 22. αὐτὴν ἀναλαβεῖν del. Gomperz || 
γε PR: γὰρ | 29. ἀλλ᾽ ἢ St.: ἄλλοϑι ἰόντας ἢ ABCP, ἀλλ᾽ ἰόντας R. 
ἀλλ᾽ ἢ ἰόντας FPalm 
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74 Ἐν ᾧ δὲ οὗτοι ταῦτα ἐβουλείοντο, ἐγένετο κατὰ συν- 
τυχέην τάδε. τοῖσι αγοισι ἔδοξε βουλενομένοισε Πρη- 
ξάστιεα φίλον προσϑέσϑαι, ὅτε ve ἐπεπόνϑεε πρὸς Καμ- 
βύσεω ἀνάρσια, ὃς οἱ τὸν παῖδα τοξεύσας ἀπολωλέκεε, 
xal διότε μοῦνος ἠπίστατο τὸν Σμέρδιος τοῦ Κύρου ϑά- 5 
γατον αὐτοχειρίῃ uiv ἀπολέσας, πρὸς δ᾽ ἔτι ἐόντα ἐν αἴνῃ 
μεγέστῃ τὸν Πρηξάσπεα ἐν Πέρσῃσι. τούτων δή μὲν εἵνε- 
xev χαλέσαντες φέλον προσεχτῶντο πέστε τε λαβόντες καὶ 
ὁρκίοισι, ἡ μὲν ἕξειν παρ᾽ ἑωυτῷ μηδ᾽ ἐξοέσειν μηδενὶ 
ἀνθρώπων τὴν ἀπὸ σφέων ἀπάτην ἐς Πέρσας γεγονυῖαν, 10 
ὑπισχνεύμενοι τὰ πάντα oí μυρία δώσειν. ὑποσχομένου 
δὲ τοῦ Πρηξάσπεος ποιήσειν ταῦτα, ὡς ἀνέπεισαν μιν 
οἱ Μάγοι, δεύτερα τεροσέφερον, αὐτοὶ μὲν φάμενοι Πέρ- 
σας πάντας συγκαλέειν ὑπὸ τὸ βασιλήιον τεῖχος, κεῖνον 
δ᾽ ἐχέλευον ἀναβάντα ἐπὶ πύργον ἀγορεῦσαι ὡς ὑπὸ τοῦ 15 
Κύρου Σμέρδιος ἄρχονται καὶ ὕπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου. ταῦτα 
δὲ οὕτω ἐνετέλλοντο ὡς πιστοτάτου δῆϑεν ἐόντος αὐτοῦ 
ἐν Πέρσῃσι, καὶ πολλάκις ἀποδεξαμένου γνώμην ὡς πα- 
quei ὃ Κύρου Σμέρδις, καὶ ἐξαρνησαμένου τὸν φόνον 

70 αὑτοῦ. φαμένου δὲ καὶ ταῦτα ἑτοίμου εἶναι ποιέξιν τοῦ 20 
Πρηξάσπεος, συγκαλέσαντες Πέρσας οἱ Μάγοι ἀνεβίβασαν 
αὐτὸν ixl τεύργον καὶ ἀγορεύειν ἐχέλευον. ὃ δὲ τῶν μὲν 
ἐκεῖνοι προσεδέοντο αὐτοῦ, τούτων μὲν ἑκὼν ἐπελήϑετο, 
ἀρξάμενος δὲ àz' ᾿ἰχαιμένεος ἐγενεηλόγησε τὴν πατριεὴν 
τὴν Κύρου, μετὰ δὲ ὡς ἐς τοῦτον κατέβη τελευτῶν ἔλεγε 25 
ὅσα ἀγαϑὰ Κῦρος Πέρσας τεεπτοεήκοι, διδξελϑὼν δὲ ταῦτα 
ἐξέφαινε τὴ ἀληϑείην, φάμενος πρότερον μὲν χρύπεειν (ov 
γάρ οἱ δἶναι ἀσφαλὲς λέγειν τὰ γενόμενα), ἐν δὲ τῷ παρε- 
ὄντε ἀναγκαίην μὲν χαταλαμβάνειν φαίνειν. καὶ δὴ ἔλεγε 
τὸν μὲν Κύρου Σμέρδιν ὡς αὐτὸς ὑτεὸ Καμβύσδω ἀναγκα- 80 
ζόμενος ἀποχτεένειε, τοὺς ἴαγους δὲ βασιλεύειν. Πέρ- 
σῃσι δὲ πολλὰ ἐπαρησάμενος εἶ μὴ ἀναχτησαίατο ὀπίσω 
τὴν ἀρχὴν καὶ τοὺς άγους τισαίατο, ἀπτῆχε ἑωυτὸν inl 

8. πίστις 4180, πίστει PR ἢ 15. ἀγορεύειν Cobet | 22. μὲν Krüger: 

μέν τι ABB, μέντοι CP. μὲν δὴ Bekker ἡ 25. τοῦ Κύρου Ppr. R 
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κεφαλὴν φέρεσϑαι ἀπὸ τοῦ πύργου κάτω. Πρηξάσττης μέν 
4 L " , 3 4 , Ω 2 ᾿ 

yvy. ἐὼν τὸν πάντα χρόνον ἀνὴρ δόκιμος οὑτω ἐτελεύτησε. 
Οἱ δὲ δὴ ἑπτὰ τῶν Περσέων ὡς ἐβουλεύσαντο αὐτίκα 

ἐπιχειρέειν voto, αγοισι καὶ μὴ ὑπερβάλλεσθαι, ἤισαν 
εὐξάμενοι τοῖσι ϑεοῖσι, τῶν περὶ Πρηξάσπεα πρηχϑέντων 
εἰδότες οὐδέν. ἔν τε δὴ τῇ ὁδῷ μέσῃ στείχοντες ἐγίνοντο 
καὶ τὰ περὶ “Πρηξάσπεα γεγονότα ἐπυνθάνοντο. ἐνθαῦτα 
ἐχστάντες τῆς ὁδοῦ ἐδίδοσαν αὗτις σφίσι λόγους, ot μὲν 

ἀμφὶ τὸν Ὁτάνην πάγχυ κελεύοντες ὑπερβαλέσθαι μηδὲ 
οἰδεόντων τῶν πρηγμάτων ἐπιτίϑεσθαι, oi δὲ ἀμφὶ τὸν 
Δαρεῖον avt(xa τε ἰέναι καὶ τὰ δεδογμένα ποιέειν μηδὲ 
ὑπερβάλλεσθαι. ὠϑιζομένων δ᾽ αὐτῶν ἐφάνη ἰρήκων ἑπτὰ 
ζεύγεα δύο αἰγυπιῶν ζεύγεα διώκοντα καὶ τίλλοντά τε καὶ 
ἀμύσσοντα. ἰδόντες δὲ ταῦτα οἱ ἑπτὰ τήν τε 4: αρείου πάν- 
τες αἴνεον γνώμην καὶ ἔπειτα ἤισαν ἐπὶ τὰ βασιλήια τε- 

- 13 6 

ϑαρσηκχότες τοῖσι ὄρνισι. ἐπιστᾶσι δὲ ἐπὶ τὰς πύλας ἐγέ- TT 
vevo οἷόν τε Δαρείῳ ἡ γνώμη ἔφερε" καταιδεόμενοι γὰρ οἵ 
φύλακοι ἄνδρας τοὺς Περσέων πρώτους καὶ οὐδὲν τοιοῦτο 
ὑπεοπετεύοντες ἐξ αὐτῶν ἔσεσϑαι, παρίεσαν ϑείῃ πομπῇ 
χρεωμένους, οὐδ᾽ ἐπειρώτα οὐδείς. ἐπείτε δὲ καὶ παρῆλ- 
S0» ἐς τὴν αὐλήν, ἐνέκυρσαν τοῖσε τὰς ἀγγελίας ἐσφέρουσι 
εὐνούχοισι" οἵ σφεας ἱστόρεον ὅ τι ϑέλοντες ἥχοιεν, καὶ 
ἅμα ἱστορέοντες τούτους τοῖσι πυλουροῖσι ἀπείλεον ὅτι 
σφέας παρῆχαν, ἶσχόν τε βουλομένους τοὺς ἑπτὰ ἐς τὸ 
πρόσω παριέναι. οἱ δὲ διαχελευσάμενοι καὶ σπασάμεγοι 
τὰ ἐγχειρίδια τούτους μὲν τοὺς ἴσχοντας αὑτοῦ ταύτῃ συγ- 
κεντέουσι, αὐτοὶ δὲ ἤισαν δρόμῳ ἐς τὸν ἀνδρεῶνα. οἱ δὲ 18 
ἹΜάγοι ἔτυχον ἀμφότεροι τηγιχαῦτα ἐόντες ve ἔσω καὶ τὰ 
ἀπὸ Πρηξάσπεος γενόμενα ἔν βουλῇ ἔχοντες. ἐπεὶ ov εἷ- 
δον τοὺς εὐνούχους τεϑορυβημένους ve καὶ βοῶντας, ἀνά 
τε ἔδραμον πάλιν ἀμφότεροι καὶ ὡς ἔμαϑον τὸ ποιεύμενον 
πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο. ὃ μὲν δὴ αὐτῶν φϑάνει τὰ τόξα 
κατελόμενος, ὃ δὲ πρὸς τὴν αἰχμὴν ἔτραπετο. ἐνθαῦτα 

6. δὴ om. AB || 8. αὖτις PR: αὐτοῖσι ἢ 9. ὑπερβάλλεσϑαι P. Cobet | 
13. τε post διώχοντα PH | 17. ἡ om. 4B || 30. τε om. 4BC 

Herodotus I. 16 
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κεφαλὴν φέρεσϑαι ἀπὸ τοῦ πύργου κάτω. Πρηξάστεης μέν 
yvy ἐὼν τὸν πάντα χρόνον ἀνὴρ δόκιμος οὕτω ἐτελεύτησε. 

Οἱ δὲ δὴ ἑπτὰ τῶν Περσέων ὡς ἐβουλεύσαντο αὑτίκα 
ἐπιχειρέειν τοῖσι αγοισε καὶ μὴ ὑπερβάλλεσθαι, ἤισαν 
εὐξάμενοι τοῖσι ϑεοῖσι, τῶν περὶ Πρηξάσπεα πρηχϑέντων 
εἰδότες οὐδέν. ἔν τε δὴ τῇ ὁδῷ μέσῃ στείχοντες ἐγίνοντο 
καὶ τὰ περὶ “Πρηξάσπεα γεγονότα ἐπυνϑάνοντο. ἐνθαῦτα 
ἐκστάντες τῆς ὁδοῦ ἐδίδοσαν αὗτις σφίσι λόγους, oi μὲν 

ἀμφὶ τὸν Ὀτάνην πάγχυ κελεύοντες ὑπερβαλέσθαι μηδὲ 
οἰδεόντων τῶν πρηγμάτων ἐπιτίϑεσθαι, oi δὲ ἀμφὶ τὸν 
Δαρεῖον αὑτίχα ve ἰέναι καὶ τὰ δεδογμένα ποιέειν μηδὲ 
ὑπερβάλλεσθαι. ὠϑιζομένων δ᾽ αὑτῶν ἐφάνη ἰρήκων ἑπτὰ 
ξεύγεα δύο αἰγυπιῶν ζεύγεα διώκοντα καὶ τίλλοντά τε καὶ 
ἀμύσσοντα. ἰδόντες δὲ ταῦτα οἱ ἑπτὰ τήν τε Δαρείου πάν- 
τες αἴνεον γνώμην καὶ ἔπειτα ἤισαν ἐπὶ τὰ βασιλήια τε- 

6 

Oagonxórsg τοῖσι ὄρνισι. ἐπιστᾶσι δὲ ἐπὶ τὰς πύλας ἐγί- 11 
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vero οἷόν τι Zagelq 7) γνώμη ἔφερε" καταιδεόμενοι γὰρ ol 
φύλακοι ἄνδρας τοὺς Περσέων πρώτους καὶ οὐδὲν τοιοῦτο 
ὑπεοπτεβύοντες ἐξ αὐτῶν ἔσεσθαι, παρίεσαν ϑείῃ πομπῇ 

392 } ) 3$. 3 - 
χρεωμένους, οὐδ᾽ ἐπειρώτα οὐδείς. ἐπείτε δὲ καὶ παρῆλ- 
ϑὸν ἐς τὴν αὐλήν, ἐνέκυρσαν τοῖσι τὰς ἀγγελίας ἐσφέρουσι 
εὐνούχοισι" οἵ σφεας ἱστόρεον ὃ τι ϑέλοντες ἥχοιεν, καὶ 
ἅμα ἱστορέοντες τούτους τοῖσι πυλουροῖσι ἀπείλεον ὅτι 
σφέας παρῆκαν, ἶσχόν ve βουλομένους τοὺς ἑπτὰ ἐς τὸ 
πρόσω παριέναι. οἣ δὲ διαχελευσάμενοι καὶ σπασάμενοι 
τὰ ἐγχειρίδια τούτους μὲν τοὺς ἴσχοντας αὐτοῦ ταύτῃ συγ- 
κεντέουσι, avroi δὲ ἤισαν δρόμῳ ἐς τὸν ἀνδρδῶνα. οἱ δὲ 18 
Μάγοι ἔτυχον ἀμφότεροι τηνικαῦτα ἐόντες τε ἔσω καὶ τὰ 
ἀπὸ Πρηξάσπεος γενόμενα ἐν βουλῇ ἔχοντες. ἐπεὶ ὧν εἷ- 

δον τοὺς εὐνούχους τεϑορυβημένους τὸ καὶ βοῶντας, ἀνά 
, , € " 

τὸ ἔδραμον πάλιν ἀμφότεροι καὶ ὡς ἔμαϑον τὸ ποιεύμενον 
M 2 4 2 , « M 3 ^ , 4 H 

ztQ0g ἀλκὴν ἐτράποντο. ὃ μὲν δὴ αὐτῶν φϑανει τὰ τόξα 
χατελόμενος, ὃ δὲ πρὸς τὴν αἰχμὴν ἐτράπετο. ἐνθαῦτα 

6. δὴ om. 4B || 8. αὖτις PR: αὐτοῖσι | 9. ὑπερβάλλεσϑαι P. Cobet | 
13. τε post διώχοντα PR | 17. ἡ om. 4B | 30. τε om. ABC 
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δὴ συνέμεσγον ἀλλήλοισι. τῷ μὲν δὴ τὰ τόξα ἀναλαβόντε 
αὐτῶν, ἐόντων τε ἀγχοῦ τῶν πολεμέων καὶ προσχειμένων, 
ἦν χρηστὰ οὐδέν" ὃ δ᾽ ἕτερος τῇ αἰχμῇ ἡμύνετο καὶ τοῦτο 
μὲν “σπαϑίνην παίει ἐς τὸν μηρόν, τοῦτο δὲ Ἰνταφρένεα 
ἐς τὸν ὀφϑαλμόν᾽ καὶ ἐστερήϑη μὲν τοῦ ὀφϑαλμοῦ ἐκ τοῦ 
τρώματος ὃ ̓ Ἱνταφρένης, οὗ μέντοι ἀπέϑανέ 78. τῶν μὲν 
δὴ Μάγων οὕτερος τρωματΐζει TOUTOUG" ὃ δὲ ἕτερος, ἐπείτε 
oí τὰ τόξα οὐδὲν χρηστὰ ἐγένετο, 7» γὰρ δὴ ϑάλαμος ἐσέ- 
χων ἐς τὸν ἀνδρεῶνα, ἐς τοῦτον καταφεύγει, ϑέλων αὑτοῦ 

προσϑεῖναι τὰς ϑύρας, καί οἱ συνεσπίπτουσι τῶν ἑπτὰ 

δύο, Δαρεῖός τε καὶ Γοβρύης. συμπλαχέντος δὲ Γοβρύεω 
τῷ Μάγῳ ὃ 4αρεῖος ἐπεστεὼς ἡπόρεε οἷα ἐν σκότεϊ, ztQo- 
μηϑεόμενος μὴ σελήξῃ τὸν Γ΄ οβρύην. δρέων δέ μὲν ἀργὸν 
ἐπεστεῶτα ὃ Γοβρύης εἴρετο O τι OU χρᾶται τῇ χειρί" ὃ 
δὲ εἶπε ' ̓προμηϑεόμενος σέο, μὴ πλήξω." Γοβρύης δὲ 
ἀμείβετο “᾿ὦὥϑεε τὸ ξίφος xol δι᾽ ἀμφοτέρων." Δαρεῖος 
δὲ πειϑόμενος ὦσέ τε τὸ ἐγχειρίδιον καὶ ἔτυχέ κως τοῦ 

79 Μάγου. ἀποκχτείναντες δὲ τοὺς Πάγους καὶ ἀποταμόντες 
αὐτῶν τὰς κεφαλάς, τοὺς μὲν τρωματίας ἑωυτῶν αὑτοῦ 
λείπουσι καὶ ἀδυνασίης εἵνεκεν καὶ φυλακῆς τῆς ἀχροπό- 
λιος, oí δὲ πέντε αὐτῶν ἔχοντες τῶν ἴιάγων τὰς κεφαλὰς 
ἔϑεον βοῇ τε καὶ πατάγῳ χρεώμενοι, καὶ Πέρσας τοὺς 
ἄλλους ἐπεκαλέοντο ἐξηγεόμενοίέ τε τὸ πρῆγμα καὶ δει- 
κγύοντες τὰς κεφαλᾶς, καὶ ἅμα ἔχτεινον πάντα τινὰ τῶν 

ἹΜάγων τὸν ἐν ποσὶ γινόμενον. οἱ δὲ Πέρσαι μαϑόντες 
τὸ γεγονὸς ἐκ τῶν ἑπτὰ καὶ τῶν Máyov τὴν ἀπάτην, 

ἐδικαίδξυν καὶ αὐτοὶ ἕτερα τοιαῦτα ποιέειν, σπασάμενοι δὲ 
τὰ ἐγχειρίδια ἔχτεινον ὅχου τινὰ Μάγον εὕρισκον" el δὲ 
μὴ γὺξ ἐπελθοῦσα ἔσχε, ἔλιπον ἂν οὐδένα Μάγον. ταύτην 
τὴν ἡμέρην ϑεραπεύουσι Πέρσαι κοινῇ μάλιστα τῶν ἡμε- 
ρέων, καὶ ἐν αὑτῇ ὁρτὴν μεγάλην ἀνάγουσι, ἢ κέκληται 
ὑπὸ Περσέων μαγοφόνια" ἐν vf. IMáyoy οὐδένα ἔξεστι φα- 

8. χρήσιμα PR || 15. δὲ om. 480 || 11. πυϑόμενος 4186} τε om. 
ABC | 22. ἔϑεον ἔξω R | 26. τό τε Wesseling e cod. Cantabrig. | 
28. εὑρίσχοιεν St. || 31. ἄγουσι PR 
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γῆναι ἐς τὸ φῶς, ἀλλὰ κατ᾽ οἴκους ἑωυτοὺς οἱ Mayor 
ἔχουσι τὴν ἡμέρην ταύτην. 

Ἐπείτε δὲ κατέστη ὃ ϑόρυβος καὶ ἐκτὸς πέντε ἦμε- 80 
θέων ἐγένετο, ἐβουλεύοντο οἱ ἐπαναστάντες τοῖσι ἹΜάγοισι 
περὶ τῶν πάντων πρηγμάτων καὶ ἐλέχϑησαν λόγοι͵ ἄπιστοι 
μὲν ἐνίοισι Ἑλλήνων, ἐλέχϑησαν δ᾽ ὦν. Ὀτάνης μὲν ἐκέ- 
λευε ἐς μέσον Πέρσῃσι καταϑεῖναι τὰ πρήγματα, λέγων 
τάδε. ““ἐμοὶ δοκέει ἕνα μὲν ἡμέων μούναρχον μηκέτι γε- 
γέσϑαι" οὔτε γὰρ ἡδὺ οὔτε ἀγαϑόν. εἴδετε μὲν γὰρ τὴν 

10 Καμβύσεω ὕβριν in^ ὅσον ἐπεξῆλϑε, μετεσχήκατε δὲ καὶ 
τῆς τοῦ Μάγου ὕβριος. κῶς δ᾽ ἂν εἴη χρῆμα κατηρτημέ- 
γον μουναρχίη, τῇ ἔξεστι ἀνευϑύνῳ ποιέειν τὰ βούλεται; 
xal yàg ἂν τὸν ἄριστον ἀνδρῶν πάντων στάντα ἐς ταύτην 
ἐχτὸς τῶν ἑωϑότων νοημάτων στήσειε. ἐγγένεται μὲν yao 

15 of ὕβρις ὑπὸ τῶν παρεόντων ἀγαθῶν, φϑόνος δὲ ἀρχῆϑεν 
ἐμφύεται ἀνθρώπῳ. δύο δ᾽ ἔχων ταῦτα ἔχει πᾶσαν κακό- 
τητα᾿ τὰ μὲν γὰρ ὕβρει κεκορημένος ἔρδει πολλὰ καὶ ἀτά- 
σθϑαλα, τὰ δὲ φϑόνῳ. καίτοι ἄνδρα γε τύραννον ἀφϑόνον 
ἔδεε slvat, ἔχοντά ye πάντα τὰ ἀγαϑά. τὸ δὲ ὑπεναντίον 

20 τούτου ἐς τοὺς πολιήτας πέφυκε" φϑονέεξι γὰρ vois. agí- 
στοισι περιξοῦσίέ τε καὶ ζώουσι, yaloeu δὲ τοῖσι κακέστοισι 
τῶν ἀστῶν, διαβολὰς δὲ ἄριστος ἐνδέκεσϑαι. ἀναρμοστό- 
τατον δὲ πάντων᾽ ἦν τε γὰρ αὑτὸν μετρίως ϑωμάζῃς, 
ἄχϑεται ὅτε οὐ κάρτα ϑεραπεύεται, ἣν «e ϑεραπεύῃ τις 

25 χάρτα, ἄχϑεται ἅτε ϑωπί. τὰ δὲ δὲ μέγιστα ἔρχομαι 
ἐρέων" νόμαιά ve κινέει πάτρια καὶ βιᾶται γυναῖκας χτεένει 
τε ἀχρέτους. πλῆϑος δὲ ἄρχον πρῶτα μὲν οὔνομα πάντων 
κάλλιστον ἔχει, ἰσονομίην, δεύτερα δὲ τούτων τῶν ὃ μού- 
vagyog ποιέει οὐδέν" πάλῳ μὲν ἀρχὰς ἄρχει, ὑτιεύϑυνον 

80 δὲ ἀρχὴν ἔχει, βουλεύματα δὲ πάντα ἐς τὸ κοινὸν ἀναφέρει. 
τίϑεμαι ὧν γνώμην μετέντας ἡμέας μουναρχίην τὸ πλῆϑος 

ἀέξειν" ἐν γὰρ τῷ πολλῷ ἔνι τὰ πάντα: 

Cn 

3. ἐχτὸς HR: ἐντὸς ἢ 10. ἐξῆλθε PR | 11. xoc] xc ὡς 480 
13. ταύτην τὴν ἀρχὴν H. Stobaeus floril. XLIX 29[ 22. ἄριστος B*s: 
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81 Ὁτάνης μὲν δὴ ταύτην γνώμην ἐσέφερε᾽ Μεγάβυζος 

δὲ ὀλιγαρχέη ἐκέλευε ἐπιτράπειν, λέγων τάδε. “τὰ μὲν — 
Ὀτάνης εἶπτο τυραννίδα παύων, λελέχϑω καἂμοὶ ταῦτα, τὰ 
δ᾽ ἐς τὸ πλῆϑος ἄγωγδ φέρειν τὸ κράτος, γνώμης τῆς ἀρί- 
στης ἡμάρτηκχε" ὁμίλου γὰρ ἀχρηίου οὐδέν ἔστι ἀξυνετώ- 
τερον οὐδὲ ὑβριστότερον. καίτοι τυράννου ὕβριν φεύγοντας 

ἄνδρας ἐς δήμου ἀκολάστου ὕβριν πεσεῖν ἐστὶ οὐδαμῶς 

ἀνασχετόν. ὃ μὲν γὰρ εἴ τι ποιέει, γινώσκων ποιέει, τῷ δὲ 
οὐδὲ γινώσκειν ἔνε" κῶς γὰρ ἂν γινώσχοι ὃς οὔτ᾽ ἐδιδάχϑη 
οὔτε εἶδε καλὸν οὐδὲν [οὐδ᾽] οἰχήιον, ὠϑέει τε ἐμπεσὼν τὰ 
πρήγματα ἄνευ νόου, χειμάρρῳ ποταμῷ εἴκελος; δήμῳ μέν 
vv», oi Πέρσῃσι κακὸν νοέουσι, οὗτοι χράσϑων, ἡμεῖς δὲ av- 
δρῶν τῶν ἀρίστων ἐπιλέξαντες ὁμιλίην τούτοισι πιδξρεϑέω- 
μεν τὸ κράτος᾽ ἔν γὰρ δὴ τούτοισι καὶ αὐτοὶ ἐνεσόμεϑα" 

ἀρίστων δὲ ἀνδρῶν οἷκὸς ἄριστα βόυλεύματα γίνεσθαι" 

82 Μεγάβυζος μὲν δὴ ταύτην γνώμην ἐσέφερε" τρίτος δὲ 
Δαρεῖος ἀπεδείκνυτο γνώμην , λέγων “ἐμοὶ δὲ τὰ μὲν eine 
Μεγάβυζος ὃ ἐς τὸ πλῆϑος E ἔχοντα δοχέει ὀρϑῶς λέξαι, τὰ δὲ 
ἐς ὀλιγαρχίην οὐκ ὀρϑῶς. τριῶν γὰρ προκειμένων καὶ παν- 
των τῷ λόγῳ ἀρίστων ἐόντων, δήμου τε ἀρέστου καὶ ὃλι- 
γαρχέης καὶ μουνάρχου, πολλῷ τοῦτο προέχειν λέγω. ἀν- 
δρὸς γὰρ ἑνὸς τοῦ ἀρίστου οὐδὲν ἃ ἄμεινον. ἂν φανείη" γνώμῃ 
γὰρ τοιαύτῃ xeu μενος ἐπιτροπεύοι ἂν ἀμωμήτως τοῦ 
πλήϑεος, σιγῷτό τε ἂν βουλεύματα ἐπὶ δυσμενέας ἄνδρας 
οὕτω μάλιστα. ἐν δὲ ὀλιγαρχίῃ πολλοῖσι ἀρετὴν ἐπασκέ- : 
ουσι ἐς τὸ κοινὸν ἔχϑεα ἴδια ἰσχυρὰ φιλέει ἐγγίνεσθαι" 
αὐτὸς γὰρ ἕκαστος βουλόμενος χορυφαῖος εἶναι γνώμῃσί 
τε νιχᾶν ἐς ἔχϑεα μεγάλα ἀλλήλοισι ἀπικνέονται, ἐξ ὧν 
στάσιες ἐγγίνονται, ἐκ δὲ τῶν στασίων φόνος" ἔχ δὲ τοῦ 
φόνου ἀπέβη ἐς μουναρχίην, καὶ ἐν τούτῳ διέδεξε ὅσῳ 
ἐστὶ τοῦτο ἄριστον. δήμου τε αὖ ἄρχοντος ἀδύνατα μὴ 
οὗ κακότητα ἐγγίνεσθαι" καχότητος τοίνυν ἐγγινομένης ἐς 

6. χαίτοι H: καὶ ἢ 9. οὐδὲ PR: οὐ ἢ 10. οὐδ᾽ del, Valckenaer | 15. 
δὲ PR: τε || 20. τῷ λόγω Stobaeus floril. XLVII 24: τῶν λέγω | 32. 2y- 
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τὰ κοινὰ ἔχϑεα μὲν ovx ἐγγένεται τοῖσι κακοῖσι, φιλίαι δὲ 
ἰσχυραί" οἱ γὰρ κακοῦντες τὰ κοινὰ συγχύψαντες ποιεῦσι. 
τοῦτο δὲ τοιοῦτο γίνεται ἐς ὃ ἂν προστάς τις τοῦ δήμου 
τοὺς τοιούτους παύσῃ. ἐκ δὲ αὑτῶν ϑωμαζεται οὗτος δὴ 
ὑπὸ τοῦ δήμου, ϑωμαξόμενος δὲ ἀν᾽ ὧν ἐφάνη μούναρχος 
ἐών, καὶ ἐν τούτῳ δηλοῖ καὶ οὗτος ὡς 7) μουναρχίη κράτι- 
στον. ἑνὶ δὲ ἔπεϊ πάντα συλλαβόντα εἰπεῖν, κόϑεν ἡμῖν ἡ 
ἐλευϑερίη ἐγένετο καὶ τεῦ δόντος; κότερα παρὰ τοῦ δήμου 
ἢ ὀλιγαρχίης ἢ μουνάρχου; ἔχω τοίνυν γνώμην ἡμέας ἐλευ- 

10 ϑερωϑέντας διὰ ἕνα ἄνδρα τὸ τοιοῦτο περιστέλλειν, χωρίς 
τε τούτου πατρίους νόμους μὴ λύειν ἔχοντας εὐ" ov γὰρ 
ἄμεινον." 

I νῶμαι μὲν δὴ τρεῖς αὗται προεχέατο, o δὲ τέσσερες 83. 
τῶν ἑπτὰ ἀνδρῶν προσέϑεντο ταύτῃ. ὡς δὲ ἑσσώϑη τῇ 

15 γνώμῃ ὃ Ὀτάνης Πέρσῃσι ἰσονομέην σπεύδων ποιῆσαι, 
ἔλεξε ἐς “μέσον αὐτοῖσι τάδε. “ἄνδρες στασιῶται, δῆλα 
γὰρ δὴ ὅτι δεῖ ἕνα γε τινὰ ἡμέων βασιλέα γενέσϑαι, ἤτοι 
κλήρῳ γε λαχόντα, ἢ ἐπιτρεψάντων τῷ Περσέων πλήϑεϊ 
τὸν ἂν ἐχεῖνο ἕληται (1 ἄλλῃ τινὶ μηχανῇ. ἐγὼ μέν vvv 

20 ὑμῖν ovx ἐναγωνιεῦμαι" οὔτε γὰρ ἄρχειν οὔτε ἄρχεσϑαι 
ἐθέλω" ἐπὶ τούτῳ δὲ ὑπεξίσταμαι τῆς ἀρχῆς, ἐπ᾽ ᾧ τε . 
ὑπ᾽ οὐδενὸς ὑμέων ἄρξομαι, ovre αὑτὸς ἐγὼ οὔτε oí ἀπ᾽ 
ἐμεῦ αἰεὶ γινόμενοι" τούτου εἴπαντος ταῦτα ὡς συνεχώ- 
ocoy οἱ ἕξ ἐπὶ τούτοισι, οὗτος μὲν δή σφι ovx ἐνηγωνίζετο 

95 ἀλλ᾽ ἐκ μέσου κατῆστο, καὶ νῦν αὕτη ἡ οἰκίη διατελέει 
μούνη ἐλευϑέρη ἐοῦσα Περσέων καὶ ἄρχεται τοσαῦτα ὅσα 
αὑτὴ ϑέλει, νόμους οὐκ ὑπερβαίνουσα τοὺς Περσέων. οἱ 84 
δὲ λοιποὶ τῶν ἑπτὰ ἐβουλεύοντο ὡς βασιλέα δικαιότατα 
στήσονται" xaí σφι ἔδοξε Ὀτάνῃ μὲν καὶ τοῖσι ἀπὸ Ὅτά- 

80 vec αἰεὶ γινομένοισι, ἣν ἐς ἄλλον τινὰ τῶν ἑπτὰ ἔλϑῃ ἡ 
βασιληίη, ἐξαίρετα δίδοσϑαι ἐσϑῆτά τε ηγδικὴν ἔτεος éxa- 
στου καὶ τὴν πᾶσαν δωρεὴν ἣ γίνεται ἐν Πέρσῃσι τιμιω- 

σι 
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τάτη. τοῦδε δὲ εἵνεκεν ἐβούλευσάν οἱ δίδοσϑαι ταῦτα, ὅτι 
ἐβούλευσέ τε πρῶτος τὸ πρῆγμα καὶ συνέστησε αὑτούς. 
ταῦτα μὲν δὴ Ὀτάνῃ ἐξαίρετα, τάδε δὲ ἐς τὸ κοινὸν ἐβού- 
λευσαν, παριέναι ἐς τὰ βασιλήια πάντα τὸν βουλόμενον 
τῶν ἑπτὰ ἄνευ ἐσαγγελέος, ἣν μὴ τυγχάνῃ εὕδων μετὰ 
γυναικὸς βασιλεύς, yauésuy δὲ μὴ ἐξεῖναι ἄλλοθεν τῷ βα- 
σιλέε ἢ) ἐκ τῶν συνεττανασετάντων. περὶ δὲ τῆς βασιληίης 
ἐβούλευσαν vOLÓvVÓE* ὅτευ ἂν ὃ ἵππος ἡλίου ἐπανατέλλον- 
τος πρῶτος φϑέγξηται, ἐν τῷ προαστείῳ αὐτῶν ἐπιβεβη- 
κότων, τοῦτον ἔχειν τὴν βασιληίην. 

Ζαρείῳ δὲ 5 ην ἱπποκόμος ἀνὴρ σοφός, τῷ οὔνομα v» 

Οἰβάρης. πρὸς τοῦτον τὸν ἄνδρα, ἐπείτε διελύϑησαν, ἔλεξε 
Δαρεῖος tae. “Οἴβαρες, ἡμῖν δέδοκται περὶ τῆς faci- 
ληίης ποιέειν κατὰ τάδε᾽ ὅτευ ἂν ὃ ἵππος πρῶτες φϑέγ- 
ξηται ἃ ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνιόντι αὐτῶν ἐπαναβεβηχότων, τοῦ- 
τον ἔχειν. τὴν βασιληίην. γῦν ὧν εἴ τινα ἔχεις σοφίην, 
μηχανώ ὡς ἂν ἡμεῖς σχῶμεν τοῦτο τὸ γέρας καὶ μὴ ἄλλος 

τις." ἀμείβεται Οἰβάρης τοῖσιδε. “εἰ μὲν δὴ ὦ δέσποτα 
ἐν τούτῳ τοι ἐστὶ ἢ βασιλέα εἶναι ἢ μή, ϑάρσεε τούτου 
εἵνεχεν καὶ ϑυμὸν ἔχε ἀγαϑόν, ὡς βασιλεὺς οὐδεὶς ἄλλος 
πρὸ σεῦ ἔσται τοιαῦτα ἔχω φάρμακα: λέγει Δαρεῖος 
"el τοίνυν τι τοιοῦτον ἔχεις σόφισμα, ὥρη μηχανᾶσϑαι 
καὶ μὴ ἀναβάλλεσθαι, ὡς τῆς ἐπιούσης ἡμέρης ὃ ἀγὼν 
ἡμῖν ἐστί ἀκούσας ταῦτα ὃ Οἰβάρης ποιέει τοιόνδε" 
ὡς ἐγένετο ἡ νύξ, τῶν ϑηλέων ἵππων ulay, τὴν ὃ Δαρείου 
ἵππος ἔστεργε μάλιστα, ταύτην ἀγαγὼν ἐς τὸ προάστειον 
κατέδησε καὶ ἔπήγαγε τὸν Δαρείου ἵππον, καὶ τὰ μὲν 
πολλὰ περιῆγε ἀγχοῦ τῇ ἵππῳ ἐγχρίμπτων τῇ ϑηλέῃ, τέ- 

86 log δὲ ἐπῆκε ὑχεῦσαι τὸν ἵππον. ἅμ᾽ ἡμέρῃ δὲ διαφω- 
σχούσῃ οἱ ἕξ κατὰ συνεϑήκαντο παρῆσαν ἐπὶ τῶν ἵπττων" 
διεξελαυνόντων δὲ κατὰ τὸ προάστειον, ὡς κατὰ τοῦτο τὸ 
χωρίον ἐγένοντο ἵνα τῆς παροιχομένης νυκτὸς κατεδέδετο 
ἢ ϑήλεα ἵππος, iv9avva ὃ Ζαρείου Voc προσδραμὼν 
ἐχρεμέτισε᾽ ἅμα δὲ τῷ ἵππῳ τοῦτο ποιήσαντι ἀστραπὴ 
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ἐξ αἰϑρίης καὶ βροντὴ ἐγένετο. ἐτειγενόμενα δὲ ταῦτα τῷ 
4Φαρείῳ ἐτελέωσέ μιν ὥσπερ ἐκ συνϑέτου τεὺυ γενόμενα" 
oi δὲ καταϑορόντες ἀπὸ τῶν ἵππων προσεκύγεον τὸν Zfa- 
θεῖον. oi μὲν δή φασι τὸν Οἰβάρεα ταῦτα μηχανήσασϑαι, 87 
oi δὲ τοιάδε (καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἀμφότερα λέγεται ὑπὸ Περσέων), 
ὡς τῆς ἵππου ταύτης τῶν ἄρϑρων ἐπε ψαύσας τῇ χειρὶ 
ἔχοι αὑτὴν κρύψας ἐν τῇσι ἀναξυρέσι᾽ ὡς δὲ ἅμα τῷ ἡλίῳ 
ἁνιόντι ἀπέεσϑαι μέλλειν τοὺς ἵππους, τὸν Οἰβάρεα τοῦ- 
voy ἐξείραντα τὴν χεῖρα πρὸς τοῦ Ζ]αρείου ἵππου τοὺς 
μυχτῆρας προσενεῖκαι, τὸν δὲ αἰσϑόμενον φριμαξασϑαί 
τε xal χρεμετέσαι. | 

. elageioc ve δὴ ὁ Ὑστάσπεος βασιλεὺς ἀχιεδέδεχτο, καί 88 

οἱ ἦσαν ἐν τῇ ̓ Ασίῃ πάντες κατήχοοι πλὴν “Ἀραβίων, Κύ- 
ρου τὲ καταστρεψαμένου xal ὕστερον avrig Καμβύσεω. 
“ράβιοι δὲ οὐδαμὰ κατήχουσαν ini δουλοσύνῃ Πέρσῃσι, 
ἀλλὰ ξεῖνοι ἐγένοντο παρέντες Καμβύσεα ἐπ᾿ «4ἽἸἴγυπτον" 
ἀεχόντων yàg ᾿Δραβίων οὐκ ἂν ἐσβάλοιεν Πέρσαι ἐς «{ἴ- 
yvztvov. γάμους τὸ τοὺς πρώτους iyouee Πέρσῃσι ὃ Ζ1α- 
θεῖος, Κύρου μὲν δύο ϑυγατέρας ᾿Ατοσσάν ve xal “Ἵρτυ- 
στώνην, τὴν μὲν “Ἄτοσσαν προσυνοικήσασαν Καμβύσῃ te 
τῷ ἀδελφεῷ xol avtig τῷ Μάγῳ, τὴν δὲ “Ἡρτυστώνην 
παρϑένον" ἑτέρην δὲ Σμέρδιος τοῦ Κύρου ϑυγατέρα ἢ ἔγημε, 
τῇ οὔνομα 5» Πάρμυς᾽" ἔσχε δὲ καὶ τὴν τοῦ Οτάγεω ϑυγα- 
τέρα, 1j τὸν Μάγον κατάδηλον ἐποίησε" δυνάμιός τὸ πάντα 
οἱ ἐπιμπιλέατο. πρῶτον μέν vvv τύπον ποιησάμενος λέ- 
ϑινον ἔστησε᾽ ζῷον δέ οἱ ἐνῆν ἀνὴρ ἱππεύς, ἐπέγραψε δὲ 
γράμματα λέγοντα τάδε᾽ “Δαρεῖος ὁ Ὑστάσττεος σύν τε 
τοῦ ἵππου τῇ ἀρετῇ τὸ οὔνομα λέγων "xal Οἰβάρεος 
τοῦ ἱπποκόμου ἐχτήσατο τὴν Περσέων βασιληίην." ποιή- 89 
σας δὲ ταῦτα ἐν Πέρσῃσι ἀρχὰς κατεστήσατο εἴκοσι, τὰς 
αὐτοὶ καλέουσι σατραπηίας᾽ καταστήσας δὲ τὰς ἀρχὰς καὶ 

ἄρχοντας ἐπιστήσας ἐτάξατο φόρους οἷ προσιέναι κατὰ 
ἔϑνεά τε καὶ πρὸς τοῖσι ἄϑνεσι τοὺς πλησιοχώρους προσ- 

τάσσων, καὶ ὑπερβαένων τοὺς προσεχέας τὰ ἕχαστέρω 

18. ἐν Πέρσῃσι coni. Schweighàuser || 25. λέϑον 480 
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ἄλλοισι. ἄλλα ἔϑνεα νέμων. ἀρχὰς δὲ xal φόρων πρόσο- 
δον τὴν ἐπέτειον κατὰ τάδε διεῖλε. τοῖσε μὲν αὐτῶν ἀρ- 
γύριον ἀπαγινέουσι εἴρητο Βαβυλώνιον σταϑμὸν τάλαντον 
ἀπταγινέδεν, τοῖσι δὲ χρυσίον ἀπειαγινέουσι Ευβοϊκόν. τὸ 
δὲ Βαβυλώνιον τάλαντον δύναται Εὐβοΐδας ὃ ὀχτὼ καὶ ἐβδο- ὃ 
μήχοντα μνέας. ἐπὶ γὰρ Κύρου ἄρχοντος καὶ αὗτις Καμβύ- 
060 ἢν χατεστηκὸς οὐδὲν φόρου πέρι, ἀλλὰ δῶρα à ἀγένεον. 
διὰ δὲ ταύτην τὴν ἐπίταξιν τοῦ φόρου καὶ παραπλήσια 
ταύτῃ ἄλλα λέγουσι Πέρσαι ὡς “]αρεῖος μὲν 7 ἦν κάπηλος, 
Καμβύσης δὲ δεσπότης, Κῦρος δὲ πατήρ, ὃ μὲν ὅτι éxa- 10 
πήλευξ πᾶντα τὰ πρήγματα, ὃ δὲ ὅτι χαλεπός v6 ἣν καὶ 
ὀλίγωρος, ὃ δὲ ὅτε ἥπιός τὸ καὶ ἀγαϑά σφι πάντα ἐμη- 

90 χανήσατο. ἀπὸ μὲν δὴ Ἰώνων καὶ Μαγνήτων τῶν ἐν τῇ 
“Ἱσίῃ καὶ «Αἰολέων καὶ Καρῶν καὶ “υκχίων καὶ Mivéov 
καὶ Παμφύλων (εἷς γὰρ ἢν oi τεταγμένος οὗτος φόρος) 15 
προσήιε τετρακόσια τάλαντα ἀργυρίου. ὃ μὲν δὴ πρῶτος 
οὗτός oi νομὸς κατεστήκεε, ἀπὸ δὲ Μυσῶν xol “υδῶν 

καὶ “ασονίων xal Καβαλέων καὶ Ὑτεννέων πενταχόσια 
τάλαντα᾽ δεύτερος νομὸς οὗτος. ἀπὸ δὲ Ἑλλησποντίων 
τῶν ἐπὶ δεξιὰ ἐσπλέοντι καὶ Φρυγῶν καὶ Θρηίκων τῶν 30 
ἐν τῇ ““σίῃ καὶ Ἰ]αφλαγόνων καὶ Μαριανδυνῶν καὶ Συ- 
ρέων ἑξήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα ἣν φόρος" νομὸς 
τρίτος οὗτος. ἀπὸ δὲ Κιλίκων ἵπποι ve λευκοὶ ἑξήχοντα 

καὶ τριηκόσιοι, ἑχάστης ἡμέρης εἷς γινόμενος, καὶ τάλαντα 
ἀργυρίου πεντακόσια" τούτων δὲ τεσσεράκοντα καὶ ἑκατὸν 25 
ἐς τὴν φρουρέουσαν ἵππον τὴν Κιλικίην χώρην ἀναισι- 
μοῦτο, τὰ δὲ τριηκόσια καὶ ἑξήκοντα 4fageíg ἐφοίτα" 

91 νομὸς τέταρτος οὗτος. ἀπὸ δὲ Ποσιδηίου πόλιος, τὴν 
Αμφίλοχος ὃ Ἀμφιάρεω οἴκισε ἐπε οὔροισι τοῖσι Κιλί- 
χων τε καὶ Σύρων, ἀρξάμενος ἀπὸ ταύτης μέχρι «Αἰγύπτου, 80 

5. ὀχτὼ καὶ addidere Reiz εἰ ThMommsen ἢ 12. πάντα PH: τὰ | 
14. Μιλυέων ἢ: Μηλυέων | 16. οὗτος μὲν δὴ πρῶτός oi PH | 
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πλὴν μοίρης τῆς ᾿Αραβίων (ταῦτα γὰρ ἣν ἀτελέα), πεντή- 
χοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα φόρος ἦν᾽ ἔστι δὲ ἐν τῷ 
γομῷ τούτῳ Φοινίκη τὸ πᾶσα καὶ Συρίη ἡ Παλαιστίνη 
καλεομένη καὶ Κύπρος" νομὸς πέμπτος οὗτος. ἀπ᾽ 4i- 

δ γύπτου δὲ xol “Ἰιβύων τῶν προσεχέων «Αἰγύπτῳ καὶ Kv- 
ρήνης ve xal Βάρκης (ἐς γὰρ τὸν Αἰγύπτιον νομὸν αὗται 
ἐκεχοσμέατο) ἑπτακόσια προσήιδ τάλαντα, πάρεξ τοῦ ix 
τῆς Molgtoc λίμνης γιγνομένου ἀργυρίου, τὸ ἐγένετο ἐκ τῶν 
ἰχϑύων" τούτου τε δὴ χωρὶς τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ [ἐπι- 

10 μετρουμένου] σίτου προσήιε ἑπταχόσια τάλαντα᾽ σίτου γὰρ 
δύο καὶ Óéxa μυριάδας Περσέων τὲ τοῖσι ἐν τῷ “:ευκῷ 
τείχει τῷ ἐν ΙΠέμφι κατοικημένοισε καταμετρέουσι καὶ 
τοῖσι τούτων ἐπικούροισι. νομὸς ἕχτος οὗτος. Σατταγύ- 
δαι δὲ καὶ Γανδάριοι καὶ Ζαδίκαι τε καὶ ““παρύται ἐς 

15 τὠυτὸ τεταγμένοι ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν τάλαντα προσ- 
épegov' νομὸς δὲ οὗτος ἕβδομος. ἀπὸ Σούσων δὲ καὶ 
τῆς ἄλλης Κισσίων χώρης τριηχόσια" νομὸς ὄγδοος οὗτος. 
ἀπὸ Βαβυλῶνος δὲ καὶ τῆς λοιπῆς Ἀσσυρίης χίλιά οἱ 92 
προσήιε τάλαντα ἀργυρίου xol παῖδες ἐχτομέαι πεντα- 

20 χόσιοι" νομὸς εἴνατος ovrog. ἀπὸ δὲ ᾿4γβατάνων καὶ τῆς 
λοιπῆς Μηδικῆς καὶ Παρικανέων xol Ὀρϑοκορυβαντίων 
πεντήκοντά ve καὶ τετραχύσια τάλαγντα᾽ νομὸς δέκατος οὖ- 
voc. Κάσπιοι δὲ καὶ Παυσίκαι καὶ Παντίμαϑοί τε καὶ 
ΖΔαρεῖται ἐς τὠντὸ συμφέροντες διηκόσια τάλαντα ἀτπταγί- 

25 νεον᾿ νομὸς ἑνδέκατος οὗτος. ἀπὸ Βακτριανῶν δὲ μέχρι 93 
«Αἰγλὼν ἑξήκοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα φόρος ἦν" νομὸς 
δυωδέκατος οὗτος. ἀπὸ Παχτυϊκῆς δὲ καὶ ᾿“ρμενίων καὶ 
τῶν προσεχέων μέχρι τοῦ πόντου τοῦ Εὐξείνου τετραχόσια 
τάλαντα᾽ νομὸς τρίτος καὶ δέκατος οὗτος. ἀπὸ δὲ Σα- 

80 γαρτέων xal Σαραγγέων καὶ Θαμαναίων xal Οὐτίων καὶ 
ἹΜύκων καὶ τῶν ἐν τῇσι νήσοισι οἰκεόντων τῶν ἐν τῇ Ἐρυ- 

5. xal Κυρήνης BR: Κυρήνης | 9. μετρουμένου ABC. separavit St. 
σίτου γὰρ PR: πρὸς γὰρ | 11. μυριάδας Reiske: μυριάσι | 14. τε Peorr. 
R: δὲ | 16. δὲ om. PR | 21. ὀρθοχορυβάντων PR | 29. σαργατίων ABC| 
30. σαραγγέων BR: σαραγγαίων | 31. οἰχεόντων τῷσι ἐν Herold 
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ϑρῇ ϑαλάσσῃ, ἐν τῇσι τοὺς ἀνασπάστους καλεομένους xa- 
τοικέζει βασιλεύς, ἀπτὸ τούτων πάντων ἑξακόσια τάλαντα 
ἐγίνετο φόρος" νομὸς τέταρτος καὶ δέκατος οὗτος. Σάχαι 
δὲ καὶ Κάσπιοι πεντήκοντα καὶ διηκόσια ἀπαγένεον τά- 
λαντα᾽ νομὸς πέμπτος καὶ δέκατος οὗτος. Πάρϑοι δὲ 

καὶ Χοράσμιοι καὶ Σόγδοι τὸ καὶ “ἄρειοι τριηχόσια τά- 
94 λαντα᾽ νομὸς ἕκτος. xal δέχατος οὗτος. Παρικάνιοι δὲ καὶ 

«ἰϑίοπες οἱ ἐκ τῆς Maíng τετραχόσια τάλαντα ἀπαγίνεον" 
γομὸς ἕβδομος καὶ δέκατος οὗτος. ΙἤΠατιηνοῖσι δὲ καὶ 
Σάσπειρσι καὶ ᾿Αλαροδίοισι διηκόσια ἐπετέτακτο τάλαντα᾽ 
γομὸς ὄγδοος καὶ δέκατος οὗτος. ΙΗόσχοισι δὲ xol Τιβα- 
envois, καὶ άχρωσι καὶ ΙΠοσσυνοίκοισι καὶ Mapol τριη- 
χκόσια τάλαντα προείρητο" νομὸς εἴνατος καὶ δέκατος οὗ- 
τος. Ἰνδῶν δὲ πλῆϑος ve πολλῷ πλεῖστον ἐστὶ “πτάντων 
τῶν ἡμεῖς ἴδμεν ἀνθρώπων, καὶ φόρον ἀπαγένεον πρὸς 
πάντας τοὺς ἄλλους ἑξήχοντα καὶ τριηκόσια τάλαντα ψή- 

Θὄγματος᾽ νομὸς εἰκοστὸς οὗτος. τὸ μὲν δὴ ἀργύριον τὸ 
Βαβυλώνιον πρὸς τὸ Εὐβοϊκὸν συμβαλλόμενον τάλαντον 
γένεται ὀγδώχοντα καὶ ὀχτακόσια καὶ εἰνακισχέλια τάλαντα" 
τὸ δὲ χρυσίον τρισκαιδεχαστάσιον λογιζόμενον, τὸ ψῆγμα 
εὑρίσκεται ἐὸν Εὐβοϊκῶν ταλάντων ὀγδώκοντα καὶ ἕξακο- 
σίων καὶ τετρακισχιλίων. τούτων ὧν πάντων συντιϑεμένων 
τὸ τελῆϑος Εὐβοϊκὰ τάλαντα συνελέγετο ἐς τὸν ἐπέτειον 

φόρον Ζ]αρείῳ μύρια καὶ τετραχισχέλια καὶ πεντακόσια καὶ 
ἑξήκοντα" τὸ δ᾽ ἔτι τούτων ἔλασσον ἀπιεὶς ov λέγω. 

96 Οὗτος Δαρείῳ. προσήιε φόρος ἀπὸ τῆς τε ᾿Ισίης καὶ 
τῆς Zing ὀλιγαχόϑεν. προϊόντος μέντοι τοῦ χρόνου καὶ 
ἀπὸ νήσων προσήιε ἄλλος φόρος καὶ τῶν ἐν τῇ Ευρώπῃ 
μέχρι Θεσσαλίης οἰκημένων. τοῦτον τὸν φόρον ϑησαυρέζει 
βασιλεὺς τρόπῳ τοιῷδε" ἐς πέϑους κεραμίγους τήξας κατα- 

4. Κάσπειροι Reiz || ἀγίνεον 480 ἢ 10. σάσπειρσι s: σάρπειρσι 
48Ρ, σάρσπειρσι C, σάσπεισι ἢ ἢ 12. μοσσυνοίχοισι 48: μοσυνοί- 
xou | Μαρσὶ JsVossius: μάρσοισε ABC, μάρσυσι P, μαρσοῖς R | 
19. γίνεται PR: εἶναι || ὀγδώχοντα xal ὀχταχόσια s jn rasura (Sez 
idem in marg.), itemque ThMommsen: τεσσεράχοντα χαὶ πενταχόσια ἢ 
22. συντιϑέμενον Eltz 
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χέει, πλήσας δὲ τὸ ἄγγος περιαιρέξε τὸν κέραμον" ἐπεὰν 
δὲ δεηϑῇ χρημάτων, κατακόπτει τοσοῦτο ὅσου ἂν ἑκάστοτε 
δέηται. 

«ira, μὲν ἀρχαί τε ἦσαν καὶ φόρων ἐπιτάξιες:. ἡ 91 
Περσὶς δὲ χώρη μούνη μοι οὐκ εἴρηται δασμοφόρος᾽ ἀτε- 
λέα γὰρ Πέρσαι νέμονται χώρην. οἵδε δὲ φόρον μὲν ov- 
δένα ἐτάχϑησαν φέρειν, δῶρα δὲ ἀγίνεον" di9iormeg οἱ 
πρόσουροι «Αἰγύπτῳ, τοὺς Καμβύσης ἐλαύνων ixi τοὺς 
μακροβίους .Αἰϑίοπας κατεσερέψατο, ... oi περί τε Νύσην 

10 τὴν ἱρὴν κατοίκηνται καὶ τῷ Διονύσῳ ἀνάγουσι τὰς δρτάς" 
[οὗτοι οἱ 24i9iozsg καὶ οἱ πλησιόχωροι τούτοισι σπέρ-- 
ματι μὲν χρέωνται τῷ αὐτῷ τῷ καὶ οἱ Καλλαντίαι Ἰνδοί, | 
οἰκήματα δὲ ἔκτηνται κατάγαια.] οὗτοι συναμφότεροι διὰ 
τρίτου ἔτεος ayíyeov, ἀγινέουσι δὲ καὶ τὸ μέχρι ἐμεῦ, δύο 

15 χοίνικας ἀπύρου χρυσίου καὶ διηκοσίας. φάλαγγας ἐβένου 
καὶ πέντε παῖδας Αἰϑίοπας καὶ ἐλέφαντος ὀδόντας μεγά- 
λους εἴχοσι. Κόλχοι δὲ τὰ ἐτάξαντο ἐς τὴν δωρεὴν καὶ 
οἱ προσδχέες μέχρι Καυκάσιος ὄρεος (ἐς τοῦτο γὰρ τὸ ὄρος 

ὑπὸ Πέρσησι ἄρχεται, τὰ δὲ πρὸς βορέην ἄνεμον τοῦ Καυ- 
20 κάσιος Περσέων οὐδὲν ἔτει φροντίζει), οὗτοι ὧν δῶρα τὰ 

ἐτάξαντο ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ διὰ πεντετηρέδος ἀγίνεον, ἑκατὸν 
παῖδας καὶ ἑκατὸν παρϑένους. ραβιοι δὲ χίλια τάλαντα 
ἀγένεον λιβανωτοῦ ἀνὰ πᾶν ἔτος. ταῦτα μὲν οὗτοι δῶρα 
σιαρδξ τοῦ φόρου βασιλέι ἐκόμιζον. 

25 Τὸν δὲ χρυσὸν τοῦτον τὸν πολλὸν οἱ Ἰνδοί, àz' οὗ τὸ 98 
ψῆγμα τῷ βασιλέι τὸ εἰρημένον κομέζουσι, τρόπῳ τοιῷδε 
κτῶνται. ἔστι τῆς Ἰνδικῆς χώρης τὸ πρὸς ἥλιον ἀνέσχοντα 
ψαμμος" τῶν γὰρ ἡμεῖς ἴδμεν, τῶν καὶ πέρι ἀτρδκές τι 
λέγεται, πρῶτοι πρὸς ἠῶ καὶ ἡλίου ἀνατολὰς οἰκέουσι 

30 ἀνθρώπων τῶν ἐν τῇ 2doín Ἰνδοί᾽ Ἰνδῶν γὰρ τὸ πρὸς 

cQ 

Ὁ. lacunam indicavit St.: fortasse o£ τούτοισι πλησιόχωροι e v. 11. 
huc retrahenda || 11. οὗτοι — 13 χατάγαια separavit Naber || 12. χαλλαν- 

τίαι AB: χαλαντίαι CP, χαλλιστίαι R|17. δὲ τὰ ἐτάξαντο Reiske: δ᾽ 
- ἐτάξαντο ἢ, δ᾽ ἔταξαν οἱ ceteri || 26. τὸ εἰρημένον χομίζουσι P: οἱ 

ἐνδοὶ χομίζουσι τὸ εἰρημένον H, τὸ εἰρημένον reliqui, aptius ἀπαάγι- 
γέουσι ἢ 28. xai om. ABC || 30. Ἰνδοί om. 4860 
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τὴν ἠῶ ἐρημίη ἐστὶ διὰ τὴν ψάμμον. ἔστι δὲ πολλὰ ἔϑνεα 
TvóÀ» καὶ ovx ὁμόφωνα σφίσι, καὶ oi μὲν αὐτῶν νομάδες 
εἰσὶ οἱ δὲ οὔ, οἱ δὲ ἐν τοῖσι ἕλεσι οἰχέουσι τοῦ ποταμοῦ 
καὶ ἰχϑύας σιτέονται ὠμούς, τοὺς αἱρέουσι ἐκ πλοίων xa- 
λαμένων ὁρμώμενοι" καλάμου δὲ ἕν γόνυ πλοῖον ἕχαστον 
ποιέεται. οὗτοι μὲν δὴ τῶν ᾿Ινδῶν φορέουσι ἐσϑῆτα φλοΐ- 
vpv' ἐπεὰν ἐκ τοῦ ποταμοῦ φλοῦν ἀμήσωσι καὶ κόψωσι, 
τὸ ἐνθεῦτεν qoguoU, τρόπον καταπλέξαντες ὡς ϑώρηκα 

99 ἐνδύνουσι. ἄλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν πρὸς ἠῶ οἰκέοντες τούτων 
νομάδες εἰσὶ κρεῶν ἐδεσταὶ ὠμῶν, καλέονται δὲ Παδαῖοι, 
νομαίοισι δὲ τοιοῖσιδε λέγονται χρᾶσϑαι" ὃς ἂν κάμῃ τῶν 
ἀστῶν, ἤν ve γυνὴ ἣν τε ἁνήρ, τὸν μὲν ἄνδρα ἄνδρες οἱ 
μάλιστά oí ὁμιλέοντες κτείνουσι, φάμενοι αὑτὸν τηχόμενον 
τῇ νούσῳ τὰ κρέα σφίσι διαφϑείρεσθαι" ὁ δὲ ἃ ἄπαρνος ἐστὶ 
μὴ μὲν νοσέειν, οἵ δὲ οὐ συγγινωσχόμενοι ἀποκχεδίναντες 
κατευωχέονται. ἣ δὲ ἂν γυνὴ κάμῃ, ὡσαύτως αἱ ἐπιχρεώ- 
μεναι μάλιστα γυναῖκες ταὐτὰ τοῖσι ἀνδράσι ποιεῦσι. τὸν 
γὰρ δὴ ἐς γῆρας ἀπικόμενον ϑύσαντες κατευωχέονται" ἐς δὲ 
τούτου λόγον οὐ πολλοί τινὲς αὐτῶν ἀπικνέονται" πρὸ γὰρ 

100 τοῦ τὸν ἐς νοῦσον πέπτοντα πάντα χτείνουσι. δτέρων δὲ 
ἐστὶ Ἰνδῶν 00e ἄλλος τρόπος" οὔτε κτεένουσι οὐδὲν ἔμψυ- 
yov οὔτε τι σπείρουσι οὔτε οἰκίας νομέζουσι ἐκτῆσθαι πεοιη- 

: φαγέουσί ve* καὶ αὐτοῖσι ἐστὶ ὅσον κέγχρος τὸ μέγαϑος 
ἐν κάλυκι, αὐτόματον ix τῆς γῆς γινόμενον, τὸ συλλέγοντες 
αὑτῇ τῇ κάλυκι ἕψουσί τε xal σιτέονται. ὃς δ᾽ ἂν ἐς νοῦ- 
σον αὑτῶν πέσῃ, ἐλθὼν ἐς τὴν ἔρημον κέεται" φροντίζει 

101 δὲ οὐδεὶς οὔτε ἀποθανόντος οὔτε κάμνοντος. μῖξις δὲ 
’ ^ A] » - ’ 7 

τούτων τῶν Ἰνδῶν τῶν κατέλεξα πάντων ἐμφανής ἔστι 
κατά πὲρ τῶν προβάτων, καὶ τὸ χρῶμα φορέουσι ὅμοιον 

, ; 2 ’ ς i! 3 ^ L1 

πάντες xol παραπλήσιον «Αἰϑίοψι. ἢ γονὴ δὲ αὑτῶν, τὴν 
ἀπίενται ἐς τὰς γυναῖχας, ov κατά περ τῶν ἄλλων ἀνϑρώ- 

πων ἐστὶ λευκή, ἀλλὰ μέλαινα κατά περ τὸ χρῶμα. τοι- 

6. ἐσθῆτα FR: ἐσθῆτα τε. fort. ἐσθῆτα τινὰ ἢ 9. ἐνδύνουσι HR: ἐν- 
δυνέουσι | 10. εἰσί, vulgo | 14. διαφϑείρειν PR || ἀπαρνεόμενός ἐστι 
ABC | 17. γὰρ] δὲ Dobree | 23. «&] δὲ PR | ἐστί c? 
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αὐτην δὲ xol Αἰϑίοπες ἀπίενται ϑορήν. οὗτοι μὲν τῶν 
νδῶν ἑχαστέρω τῶν Περσέων οἰκέουσι καὶ πρὸς νότου 
ἀνέμου, καὶ 4αρείου βασιλέος οὐδαμὰ ὑπήκουσαν. 

Ἄλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν Κασπατύρῳ τε πόλε καὶ τῇ Πα- 
χτυϊκῇ χώρῃ εἰσὶ πρόσουροι, πρὸς ἄρχτου τε καὶ βορέω 
ἀνέμου κατοικημένοι τῶν ἄλλων Ἰνδῶν, οἱ Βαχτρίοισι πα- 
ραπλησέην ἔχουσι δίαιταν. οὗτοι καὶ μαχιμώτατοι εἰσὶ Ἰν- 

δῶν καὶ οἱ ἐπὶ τὸν χρυσὸν στελλόμενοι εἰσὶ οὗτοι" κατὰ 
γὰρ τοῦτο ἐστὶ ἐρημίη διὰ τὴν ψάμμον. ἐν δὴ ὧν τῇ 
ἐρημέῃ ταύτῃ καὶ τῇ ψάμμῳ γίνονται μύρμηκες μεγάϑεα 
ἔχοντες κυνῶν μὲν ἐλάσσονα ἀλωπέκων δὲ μέζονα" εἰσὶ 
γὰρ αὐτῶν xol παρὰ βασιλέι τῷ Περσέων ἐνθεῦτεν ϑηρευ- 
ϑέντες. οὗτοι ὧν οἱ μύρμηκες ποιεύμενοι οἴκησιν ὑπὸ 
γῆν ἀναφορέουσι τὴν ψάμμον κατά περ οἱ ἐν τοῖσι Ἕλ- 
λησι μύρμηκες κατὰ τὸν αὑτὸν τρόπον, εἰσὶ δὲ καὶ αὐτοὶ τὸ 
εἶδος ὁμοιότατοι᾽ ἢ δὲ ψάμμος ἡ ἀναφερομένη ἐστὶ χρυ- 
σῖτις. ἐπὶ δὴ ταύτην τὴν ψάμμον στέλλονται ἐς τὴν ἔρη- 
μον οἱ Ἰνδοί, ζευξάμενος ἕκαστος καμήλους τρεῖς, σειρη- 

φόρον μὲν ἑκατέρωθεν ἔρσενα παρέλκειν, ϑήλεαν δὲ dg 
μέσον᾽ ἐπὶ ταύτην δὴ αὑτὸς ἀναβαίνει, ἐπιτηδεύσας ὅκως 
ἀπὸ τέκνων ὡς νεωτάτων ἀποσπάσας ζεύξει. αἷ γάρ σφι 
χάμηλοι ἵππων οὐκ ἥσσονες ἐς ταχυτῆτα εἰσί, χωρὶς δὲ 
ἄχϑεα δυνατώτεραι ττολλὸν φέρειν. τὸ μὲν δὴ εἶδος ὁκοῖόν 

τι ἔχει v) κάμηλος, ἐπισταμένοισι τοῖσι Ἑλλησὲ ov συγγρά- 
φω" τὸ δὲ μὴ ἐπιστέαται αὐτῆς, τοῦτο φράσω" κάμηλος 
ἐν τοῖσι ὀπισϑίοισι σκέλεσι ἔχει τέσσερας μηροὺς καὶ γού- 
vora τέσσερα, τά τε αἰδοῖα διὰ τῶν πισϑέίων σχελέων 

102 

103 

πρὸς τὴν οὐρὴν τετραμμένα. οἱ δὲ δὴ Ἰνδοὶ τρόπῳ τοι- 104 
, A 4 , , , 3 A] 

ovtq καὶ ζεύξι τοιαύτῃ χρεώμενοι ἐλαύνουσι ἐπὶ τὸν yov- 
b] [42 ’ - , , σὸν λελογισμένως ὁκως καυμάτων τῶν ϑερμοτάτων ξόντων.. 

ἔσονται ἐν τῇ ἁρπαγῇ" ὑπὸ γὰρ τοῦ καύματος oi μύρμηκες 

6. τῶν R: xcà τῶν | 8. xal οἱ Pcorr. ἢ: χαὶ ᾿ἰ 12. τῷ Bekker: 
τῶν | 15. χατὰ τὸν Krüger: xal τὸν | «vvol τὸ St.: αὐτοὶ ABC, 
τὸ PR. αὐτοῖς Reiske | 21. ζεύξεε Bekker: ζεύξῳ | 27. τὰ δὲ ΡΗ ἢ 
30. ὅχως Bekker: ὄχως ἂν 
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ἀφανέες γένονται ὑπὸ γῆν. ϑερμότατος δὲ ἐστὶ ὃ ἥλιος 
τούτοισι τοῖσι ἀνθρώποισι τὸ ἑωϑινόν, οὗ κατά περ τοῖσι 
ἄλλοισι μεσαμβρίης, ἀλλ᾽ ὑπερτείλας μέχρε οὗ ἀγορῆς 
διαλύσιος. τοῦτον δὲ τὸν χρόνον xaíst πολλῷ μᾶλλον ἢ τῇ 
μεσαμβρέῃ τὴν Ἑλλάδα, οὕτω ὥστ᾽ ἐν ὕδατι λόγος αὑτούς 
ἔστι βρέχεσϑαι τηνικαῦτα. μεσοῦσα δὲ ἡ ἡμέρη σχεδὸν 
παρατιλησίως καίξε τούς τὲ ἄλλους ἀνϑρώπους καὶ τοὺς 

Ἰνδούς. ἀποκλινομένης δὲ τῆς μεσαμβρέης γίνεταέ σφι ὃ 
ἥλιος κατά περ τοῖσι ἄλλοισι ὃ ἑωϑινός, καὶ τὸ ἀπὸ τού- 
vov ἀπιὼν ἐπὶ μᾶλλον ψύχει, ἐς ὃ ἐπὶ δυσμῇσι ἐὼν καὶ 

106 τὸ κάρτα ψύχει. ἐπϑὰν δὲ ἔλϑωσι ἐς τὸν χῶρον οἱ ᾿Ινδοὶ 
ἔχοντες ϑυλάχια, ἐμπλήσαντες ταῦτα τῆς ψάμμου τὴν τα- 
χίστην ἐλαύνουσι ὀπίσω" αὐτίκα γὰρ οἱ μύρμηκες ὀδμῇ, 
ὡς δὴ λέγεται ὑστὸ Περσέων, μαϑόντες διώχουσι. εἶναι 
δὲ ταχυτῆτα οὐδενὶ ἑτέρῳ ὅμοιον, ids ὥστε, el μὴ προ- 
λαμβάνειν τοὺς Ἰνδοὺς τῆς ὁδοῦ ἐν ᾧ τοὺς μύρμηκας συλ- 
λέγεσθαι, οὐδένα ἂν σφέων ἀποσώζεσϑαι. τοὺς μέν νυν 
ἔρσενας τῶν καμήλων, εἶναι γὰρ ἥσσονας ϑέειν τῶν ϑη- 
λέων, παραλύεσϑαι ἐχεξλχομένους, οὐκ ὁμοῦ ἀμφοτέρους" 
τὰς δὲ ϑηλέας ἀναμιμγησκομένας τῶν ἔλιπον τέκνων ἐν- 
διδόναι μαλακὸν οὐδέν. τὸν μὲν δὴ πλέω τοῦ χρυσοῦ 
οὕτω οἱ Ἰνδοὶ κτῶνται, ὡς Πέρσαι φασέ" ἄλλος δὲ σπεα- 
γιώτερος ἐστὶ ἐν τῇ χώρῃ δρυσσόμενος. 

«Αἱ δ᾽ ἐσχατιαέ κως τῆς οἰχεομένης τὰ κάλλιστα ἔλα- 
yo", κατά περ ἡ Ἑλλὰς τὰς ὧρας πολλόν τε κάλλιστα 
κεχρημένας ἔλαχε. τοῦτο μὲν γὰρ πρὸς τὴν ἠῶ ἐσχάτη 
τῶν οἰχεομενέων ἡ Ἰνδική ἐστι, ὥσπερ ὁλέγῳ πρότερον 
εἴρηκα" ἐν ταύτῃ τοῦτο μὲν τὰ ἔμψυχα, τετράποδά τε xol. 

- 3 - , 

và πετεινά, πολλῷ μέζω ἢ ἐν τοῖσι ἄλλοισι χωρίοισι ἐστί, 
^ T -“-- ^» --Ψ 

πάρεξ τῶν ἵππων (οὗτοι δὲ ἑσσοῦνται ὑπὸ τῶν Mu», 

9. τὸ — 3. ἄλλοισι om. ABC || 1. τοὺς ve s: τοὺς | 8. ἀποχλεναμέ- 
μης ABC || 10. ἀπιων Scháfer: ἐπιὼν | xà R: ἔτι ἢ 19. xod. παραλύε- 
09a. ABC | 21. διδόναι ABC || 22. οὗτοι ABC | 34. οἰχημένης ABC, 
οἰχουμένης PR || 21. ὀλίγον ABC | 28. τὰ τετράποδα Krüger ἢ 30. οὗ- 
τοι HStephanus: τοῦτο ΑΒΗ, τούτῳ ΟΡ 
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Νησαίέων δὲ καλευμένων ἵπτεων), τοῦτο δὲ χρυσὸς ἄπλετος 
αὐτόϑι ἐστί, ὃ μὲν ὀρυσσόμενος, ὃ δὲ καταφορεύμενος ὑπὸ 
ποταμῶν, ὃ δὲ ὥσπερ ἐσήμηνα ἁρπαζόμενος. τὰ δὲ δέν- 
ὄρεα τὰ ἄγρια αὐτόϑε φέρει καρπὸν εἴρια καλλονῇ τε προ- 
φέροντα xal ἀρετῇ τῶν ἀπὸ τῶν ὀίων" καὶ ἐσϑῆτι Ἰνδοὶ 
ἀπὸ τούτων τῶν δενδρέων χρέωνται. πρὸς δ᾽ αὖ μεσαμ- 1071 
βρίης ἐσχάτη MooBin τῶν οἰκεομενέων χωρέων lovi, ἐν δὲ 
ταύτῃ λιβανωτός ve ἐστὶ μούνῃ χωρέων πασέων φυόμενος 
καὶ σμύρνη καὶ χασίη καὶ κινάμωμον καὶ λήδανον. ταῦτα 
πάντα πλὴν τῆς σμύρνης δυσπετέως χτῶνται οἱ “4ραάβιοι. 
τὸν μέν γε λιβανωτὸν συλλέγουσι τὴν στύρακα ϑυμιῶντες, 
τὴν ἐς Ἕλληνας Φοίνικες ἐξάγουσι᾽ ταύτην ϑυμιῶντες λαμ- 
βαάνουσι" τὰ γὰρ δένδρεα ταῦτα τὰ λιβανωτοφόρα ὄφιες 
ὑπόετεροι, μικροὶ τὰ μεγάϑεα, ποιχίλοι τὰ εἴδεα, φυλάσ- 
σουσι πλήϑεϊ πολλοὶ περὶ δένδρον ἕκαστον, οὗτοι οἵ περ 
im! «Αἴγυπτον ἐπιστρατεύονται, οὐδενὶ δὲ ἄλλῳ ἀπελαύ- 
γονται ἀπὸ τῶν δενδρέων ἢ τῆς στύρακος τῷ καπνῷ. λέ- 108 
γουσι δὲ καὶ τόδε ράβιοι, ὡς πᾶσα ἂν γῇ ἐπίμπλατο 
τῶν ὑφίων τούτων, sl μὴ γένεσϑαι κατ᾽ αὑτοὺς οἷόν τι 
χατὰ τὰς ἐχίδνας ἠπιστάμην γίνεσϑαι. καί κως τοῦ ϑείου 
1) προνοίη, ὥσπερ καὶ οἶκός ἔστι, ἐοῦσα σοφή, ὅσα μὲν 
[γὰρ] ψυχήν ve δειλὰ καὶ ἐδώδιμα, ταῦτα μὲν πάντα πο- 
λύγονα πεποίηκε, ἵνα μὴ ἐπιλέττῃ κατεσϑιόμενα, ὅσα δὲ 
σχέτλια καὶ ἀνιηρά, ὀλιγόγονα. τοῦτο μέν, ὅτι Ó λαγὸς 
ὑπὸ παντὸς ϑηρεύεται ϑηρέου καὶ ὄρνιϑος καὶ ἀνθρώπου, 
οὕτω δή τι πολύγονον ἐστί" ἐπικυΐσκεται μοῦνον πάντων 
ϑηρίων, καὶ τὸ μὲν δασὺ τῶν τέκνων iy τῇ γαστρὶ τὸ δὲ 
ψιλόν, τὸ δὲ ἄρτι ἐν τῇσι μήτρῃσι πλάσσεται, τὸ δὲ ἀναι- 
θέεται. τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτο ἐστέ ἢ δὲ δὴ λέαινα ἐὸν 
ἰσχυρότατον xal ϑρασύτατον ἁπαξ ἐν τῷ βίῳ τίκτει ἕν" 
τίχτουσα γὰρ συνεκβάλλει τῷ τέκνῳ τὰς μήτρας. τὸ δὲ 
αἴτιον τούτου τόδε ἐστέ" ἐπεὰν ὁ σκύμνος ἐν τῇ μητρὶ 

10. δυσπετέως HR: εὐπετέως ἢ 19. τῶν om. 486 |20. χατὰ] χαὶ 
RH. καὶ κατὰ coni. Schweigháuser ἢ 22. γὰρ del. HStephanus. an ye? ἢ 
23. ἐπιλίπηται 486} 29. δὴ om. 4BC | 32. μητρὶ Bekker: μήτρῃ 
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ἐὼν ἄρχηται διακινεόμενος, ὃ δὲ ἔχων ὄνυχας ϑηρίων πολ- 
λὸν πάντων δξυτάτους ἀμύσσει τὰς μήτρας, αὐξόμενός τε 
δὴ πολλῷ μᾶλλον ἐσικνέεται καταγράφων᾽ πέλας ve δὴ ὁ 
τόχος ἐστί, καὶ τὸ παράπαν λείπεται αὐτέων ὑγιὲς οὐδέν. 

109 ὡς δὲ καὶ oi ἔχιδναί τε xal οἱ ἐν ““ραβίοισι ὑπόπτεροι 
ὄφιες εἰ ἐγίνοντο ὡς ἡ φύσις αὐτοῖσι ὑπάρχει, οὐκ ἂν ἣν 
βιώσιμα ἀνϑρώποισι" γῦν δ᾽ ἐπεὰν ϑορνύωνται κατὰ ξεύ- 
γεα καὶ ἐν αὐτῇ ἢ ὃ ἔρσην τῇ ἐχποιήσι, ἀπιεμένου αὑτοῦ 
τὴν γονὴν ἢ ϑήλεα ἅπτεται τῆς δειρῆς, xol ἐμφῦσα οὐκ 
ἀνιεῖ πρὶν ἂν διαφάγῃ. ὃ μὲν δὴ ἔρσην ἀποϑνήσκει τρό- 
πῷ τῷ εἰρημένῳ, ἡ δὲ ϑήλεα τίσιν τοιήνδε ἁποτίένει τῷ 
ἔρσενι" τῷ γονέι τιμωρέοντα ἔτι ἐν τῇ γαστρὶ ἐόντα τὰ 
τέκνα διεσϑίει τὴν μητέρα, διαφαγόντα δὲ τὴν γηδὺν αὖ- 
τῆς οὕτω τὴν ἔχδυσιν ποιέεται. οἱ δὲ ἄλλοι ὄφιες ἐόντες 
ἀνθρώπων ov δηλήμονες τίκτουσί τε ᾧφὰ καὶ ἐκλέπουσι 
πολλόν τι χρῆμα τῶν τέκνων. αἷ μέν γυν ἔχιδναι κατὰ 
πᾶσαν τὴν γῆν εἰσί, οἱ δὲ ὑπόπτεροι ὄφιες ἀϑρόοι εἰσὶ 
ἐν τῇ Ἰραβίῃ καὶ οὐδαμῇ ἄλλῃ" κατὰ τοῦτο δοκχέουσι 
πολλοὶ εἶναι. 

Τὸν μὲν δὴ λιβανωτὸν τοῦτον οὕτω κτῶνται “4ράβιοι, 
τὴν δὲ κασίην ὦδε. ἐπεὰν καταδήσωνται βύρσῃσι καὶ δέρ- 
μασι ἄλλοισι πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον πλὴν αὑτῶν 
τῶν ὀφϑαλμῶν, ἔρχονται ἐπὶ τὴν χασέην" 7 δὲ ἐν λίμνῃ 
φύεται οὗ βαϑέῃ, περὶ δὲ αὐτὴν καὶ ἐν αὑτῇ αὐλίέζεταί 
xov ϑηρία πτερωτά, τῇσι νυχτερίσι προσείκελα μάλιστα, 
xol τέτριγε δεινόν, καὶ ἐς ἀλκὴν ἄλκιμα" τὰ δεῖ ἀπταμυ- 
γομένους ἀπὸ τῶν ὀφϑαλμῶν οὕτω δρέπειν τὴν κασέην. 

111 τὸ δὲ δὴ κινάμωμον ἔτι τούτων ϑωμαστότερον συλλέγουσι. 
ὅκου μὲν γὰρ γένεται καὶ ἥτις ui» γῇ 7) τρέφουσα ἐστί, 
οὐκ ἔχουσι εἰπεῖν, πλὴν ὅτε λόγῳ olxórt χρεώμενοι ἐν τοῖ- 
σιδὲ χωρίοισι. φασὶ τινὲς αὐτὸ φύεσϑαι ἐν τοῖσι ὃ 4ió- 
γυσος ἐτράφη" ὄρνιϑας δὲ λέγουσι μεγάλας φορέειν ταῦτα 

2. ve] δὲ St. || 3. ἐπικνέεται s | 10. ἀν om. 4860} 18. μητέρα ἢ: 
μήτραν | 16. τῶν ὀφίων ABC | 11. ὄφιες Cobet: ἐόντες ἢ 26. τετρι- 
γότα coni Krüger | δεῖ 4B: δὴ [ 30. οὐχ οἰκότι Welcker 
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τὰ xa togeo τὰ ἡμεῖς ἀπὸ Φοινίκων μαϑόντες κινάμωμον 

καλέομεν, φορέειν δὲ τὰς ὄρνιϑας ἐς γεοσσιὰς προσπεε- 

πλασμένας ἐχ πηλοῦ πρὸς ἀποκχρήμνοισι ὄρεσι, ἔν ἔνϑα πρόσ- 
βασιν ἀνθρώπῳ οὐδεμίαν εἶναι. πρὸς ὧν δὴ ταῦτα τοὺς 
Z4pafllovc σοφίξεσϑαι τάδε" βοῶν τε καὶ ὄνων τῶν ἀπογι- 
γομένων καὶ τῶν ἄλλων ὑποζυγίων τὰ μέλεα διαταμόντας 
ὡς μέγιστα κομέζειν ἐς ταῦτα τὰ χωρία, καί σφεα ϑέντας 
ἀγχοῦ τῶν νεοσσιέων ἀπαλλάσσεσϑαι ἕχὰς αὐτέων" τὰς δὲ 
ὄρνιϑας καταπετομένας [αὑτῶν] τὰ μέλεα τῶν ὑποζυγίων 
ἀναφορέειν ἐπὶ τὰς νεοσσιάς, τὰς δὲ οὐ δυναμένας ἴσχειν 
καταρρήγνυσθαι ἐπὶ γῆν, τοὺς δὲ ἐπιόντας συλλέγειν. 

. e 4 ’ , 3 , 3 
οὕτω μὲν τὸ κινάμωμον συλλεγόμενον ἐκ τούτων ἀπικνέε- 

1ὅ 

25 

σϑαι ἐς τὰς ἄλλας χώρας. τὸ δὲ δὴ λήδανον, τὸ καλέουσι 112 
ραβιοι λάδανον, ἔτει τούτου ϑωμασιώτερον γένεται" ἐν 
γὰρ δυσοδμοτάτῳ γινόμενον εὐωδέστατον ἐστί" τῶν γὰρ 
αἰγῶν τῶν τράγων ἐν τοῖσι ττώγωσι εὑρίσκεται ἐγγινόμενον 
οἷον γλοιὸς ἀπὸ τῆς ὕλης. χρήσιμον δ᾽ ἐς πολλὰ τῶν 
μύρων ἐστί, ϑυμιῶσέ τε μάλιστα τοῦτο “4ράβιοι. 

Τοσαῦτα μὲν ϑυωμάτων πέρι εἰρήσθω, ἀπόζει δὲ τῆς 118 
χώρης τῆς Zoofnc ϑεσπέσιον ὡς 10v. δύο δὲ γένεα δίων 
σφι ἐστὶ ϑώματος ἄξια, τὰ οὐδαμόϑι ἑτέρωϑι, ἐστί. τὸ 
μὲν αὑτῶν ἕτερον ἔχει τὰς οὐρὰς μαχράς, τριῶν πηχέων 
οὐκ ἐλάσσογας, τὰς εἶ τις ἐπείη σφι ἐπέλκειν, ἕλκεα ἂν 

ἔχοιεν ἀνατριβομενέων πρὸς τῇ γῇ τῶν οὐρέων" νῦν δ᾽ 
ἅπας τις τῶν ποιμένων ἐπίσταται ξυλουργέειν ἐς τοσοῦτο" 
ἁμαξίδας γὰρ ποιεῦντες ὑποδέουσι αὑτὰς τῇσι οὐρῆσι, ἑνὸς 
ἑκάστου χτήνεος τὴν οὐρὴν ἐπὶ ἁμαξίδα ἑχάστην καταδέον-- 
τες. τὸ δὲ ἕτερον γένος τῶν ὀέων τὰς οὐρὰς πλατέας φο- 

θέουσι καὶ ἐπὶ πῆχυν πλάτος. 
“Ἱποκλινομένης δὲ μεσαμβρίης παρήκει πρὸς δύνοντα 114 

ἥλιον ἡ «ἀἰϑιοπίη χώρη ἐσχάτη τῶν οἰκεομενέων" αὕτη 

9. χαταπταμένας H|| αὐτῶν om. R, αὐτίχα coni. Schweighüuser || 
11. συλλέγειν. οὕτω μὲν PR: συλλέγειν οὕτω | 12. ex] δ᾽ àx 48, δὲ 
£x C | 13. ἀράβιοι καλέουσι PR | 14. ἔτι PR: dx || 22. τριπήχεας ABC | 
24. τῇ om. 4BC || 30. ἀποχλιναμένης ABC 
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δὲ χρυσόν ve φέρει πολλὸν xal ἐλέφαντας ἀμφίλαφέας καὶ 
δένδρεα πάντα ἄγρια καὶ ἔβενον καὶ ἄνδρας μεγίστους καὶ 
καλλίστους καὶ μακροβιωταάτους. 

115 «4Ὃ0Ἃἢ:αι μέν νυν Ey ve τῇ 24oín ἐσχατιαί sio, xal ἐν 
vp «ip. περὶ δὲ τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ τῶν πρὸς ἑσπέρην 5 
ἐσχατιέων ἔχω μὲν οὐκ ἀτρεκέως λέγειν" οὔτε γὰρ ἔγωγε 
ἐνδέκομαι Ἠριδανὸν καλέεσϑαι πρὸς βαρβάρων ποταμὸν 
ἐκδιδόντα ἐς ϑάλασσαν τὴν πρὸς βορέην ἄνεμον, ἀπ᾿ ὅτευ 
τὸ ἤλεκτρον φοιτᾶν λόγος ἐστί, οὔτε νήσους οἶδα Κασσι- 
τερίδας ἐούσας, ἐκ τῶν ὃ κασσίτερος ἡμῖν φοιτᾷ. τοῦτο 10 
μὲν γὰρ ὃ Ἠριδανὸς αὐτὸ κατηγορέει τὸ οὔνομα ὡς ἔστι 
“Ἑλληνικὸν καὶ ov βάρβαρον, ὑπὸ ποιητέω δὲ τινὸς ποιη- 
ϑέν᾽ τοῦτο δὲ οὐδενὸς αὐτόπτεω γενομένου δύναμαι ἀκοῦ- 
σαι, τοῦτο μελετῶν, ὅκως ϑάλασσα ἐστὶ τὰ ἐπέκεινα Ev- 
ρώπης. ἐξ ἐσχάτης δ᾽ ὧν ὃ κασσίτερος ἡμῖν φοιτᾷ καὶ 15 

110 τὸ ἤλεκτρον. πρὸς δὲ Ggxvov τῆς Εὐρώπης πολλῷ τι 
πλεῖστος χρυσὸς φαίνεται ἐών' ὅχως μὲν γινόμενος, ovx 
ἔχω οὐδὲ τοῦτο ἀτρεκέως εἶπαι, λέγεται δὲ ὑπὲκ τῶν γρυ- 
πῶν ἁρπάζειν ᾿ἀριμασποὺς ἄνδρας μουνοφϑάλμους. πεί- 
ϑομαι δὲ οὐδὲ τοῦτο ὅκως μουνόφϑαλμοι ἄνδρες φύονται, 99 
φύσιν ἔχοντες τὴν ἄλλην ὁμοίην τοῖσι ἄλλοισε ἀνθρώποισι. 
αἱ δὲ ὧν ἐσχατιαὶ οἴκασι, περικληίουσαι τὴν ἄλλην χώρην 
καὶ ἐντὸς ἀπέργουσαι, τὰ κάλλιστα δοκέοντα ἡμῖν εἶναι 
καὶ σπανιώτατα ἔχειν αὗται. 

117 Ἔστι δὲ πεδίον ἐν τῇ Moin περικεκληιμένον ὄρεϊ ττἀ»- 25 
τοϑεν, διασφάγες δὲ τοῦ ὄρεος εἰσὶ πέντε, τοῦτο τὸ πε- 
δέον ἦν μὲν κοτὲ Χορασμίων, ἐν οὔροισι ἐὸν Χορασμίων 
τε αὐτῶν xal Ὑρκανέων καὶ Πάρϑων xol Σαραγγέων καὶ 
Θαμαναίων, ἐπείτε δὲ Πέρσαι ἔχουσι τὸ κράτος, ἐστὶ τοῦ 
βασιλέος. ix δὴ ὧν τοῦ περικληίοντος ὄρεος τούτου ῥέει 80 

4. ἔσχαταί ABC || 6. ἐγὼ μὲν ovx ἔχω | 12. x«l ov βάρβαρον 
PH: χαὶ οὔτε βαρβαρικὸν 485, xol οὔτι βαρβαρικὸν C, om. B! ] 
13. τοῦτο ἢ: οὔτε ἢ οὐ δύναμαι ABC || 15. ἐσχάτων PR | o0 τε | 
18. ὑπὲχ H: ὑπὲρ ἢ 22. δὴ ΡΗ ἢ] 24. αὐτά HF. an ἁπαντων | 27. ἐν --- 
«Χορασμίων om. 4BC | 29. ϑαμαναίων B, ϑωμαναίων 
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ποταμὸς μέγας, οὔνομα δέ οἱ ἐστὶ ZJ4xng. οὗτος πρότε- 
ρον μὲν ἄρδεσχε διαλελαμμένος πενταχοῦ τούτων τῶν elon- 
μένων τὰς χώρας, διὰ διασφάγος ἀγόμενος ἑκάστης ἕχά- 
στοισι᾿ ἐπείτε δὲ ὑπτὸ τῷ Πέρσῃ εἰσί, πεπόνϑασι τοιόνδε" 
τὰς διασφάγας τῶν ὀρέων ἐνδείμας ὃ βασιλεὺς πύλας Ex 
ἑχάστῃ διασφάγι ἔστησε" ἀποκχεχληιμένου δὲ τοῦ ὕδατος 
τῆς ἐξόδου τὸ πεδῖον τὸ ἐντὸς τῶν ὀρέων πέλαγος γένεται, 
ἐνδιδόντος μὲν τοῦ ποταμοῦ, ἔχοντος δὲ οὐδαμῇ ἐξήλυσιν. 
οὗτοι ὧν οἵ περ ἔμπροσϑε ἐώϑεσαν χρᾶσϑαι τῷ ὕδατι, 

10 οὐκ ἔχοντες αὐτῷ χρᾶσϑαι συμφορῇ μεγάλῃ διαχρέωνται. 
τὸν μὲν γὰρ χειμῶνα ὕδι σφε ὃ ϑεὸς ὥσπερ καὶ τοῖσι 
ἄλλοισι ἀνϑρώποισι, τοῦ δὲ ϑέρεος σπείροντες μελίνην 
καὶ σήσαμον χρηίσχονται τῷ ὕδατι. ἐπεὰν ὧν μὴ δε σας | 
παραδιδῶται τοῦ ὕδατος, ἐλθόντες ἐς τοὺς Πέρσας αὐτοί 

16 re xal γυναῖχες, στάντες χατὰ τὰς ϑύρας τοῦ βασιλέος 

βοῶσι ὠρυόμενοι, ὃ δὲ βασιλεὺς τοῖσε δεομένοισι αὐτῶν 
μάλιστα ἐντάϊλεται ἀνοίγειν τὰς τύύλας τὰς ἐς τοῦτο φε- 
ρούσας. ἐπεὰν δὲ διάχορος ἡ γῆ σφεων γένηται τείνουσα 
τὸ ὕδωρ, αὗται μὲν ai πύλαι ἀποκληίονται, ἄλλας δ᾽ ἔν- 

20 τέλλδται ἀνοίγειν ἄλλοισι τοῖσι δεομένοισι μάλιστα τῶν 
λοιπῶν. ὡς δ᾽ ἐγὼ olóa ἀκούσας, χρήματα μεγάλα πρησ- 
σόμενος ἀνοίγει πάρεξ τοῦ φόρου. 

Ταῦτα μὲν δὴ ἔχει οὕτω. τῶν δὲ τῷ Μάγῳ ἐπανα- 118 
στάντων ἑπτὰ ἀνδρῶν, ἕνα αὑτῶν Ἰνταφρένεα κατέλαβε 

25 ὑβρίσαντα τάδε ἀποϑανεῖν αὐτίκα μετὰ τὴν ἐπανάστασιν. 
ἤϑελε ἐς τὰ βασιλήια ἐσελϑὼν χρηματίσασϑαι τῷ βασιλέι" 
καὶ γὰρ δὴ καὶ ὃ νόμος οὕτω εἶχε, τοῖσι ἐπαναστᾶσι τῷ 
Μάγῳ ἔσοδον εἶναι παρὰ βασιλέα ἄνευ ἀγγέλου, ἣν μὴ 
γυναικὶ τυγχάνῃ μισγόμενος βασιλεύς. οὔκων δὴ Ivragoé- 

80 γης ἐδικαίου οὐδένα οἱ ἐσαγγεῖλαι, ἀλλ᾽ ὅτι ἦν τῶν ἑπτά, 
ἐσιέναι ἤϑελε. ὃ δὲ πυλουρὸς καὶ ὃ ἀγγελεηφόρος ov 

σι 

2. πενταχοῦ Pcorr. ἢ: πανταχοῦ | 7. διεξόδου PR] 13. χρηίσχον- 
ται Portus: χρηΐσχοντο | 17. ἐς τούτους φορεούσας PH || 24. ἰνταφρέ- 
vea ἢ: ἱνταφέρνεα. itemque infra ἢ 25. ἀποϑανεῖν. αὐτίχα PH | 31. 
xal ὁ PH: xai 
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περιώρων, φάμενοι τὸν βασιλέα γυναικὶ μίσγεσθαι. ὃ δὲ 
Ἰνταφρένης δοκέων σφέας ψεύδεα λέγειν ποιέει τοιάδε᾽ 
σπασάμενος τὸν ἀκινάκεα ἀποτάμνει αὐτῶν τά τε ὦτα 
καὶ τὰς ῥῖνας, καὶ ἀγείρας περὶ τὸν χαλινὸν τοῦ ἵσεττου 

119 περὶ τοὺς αὐχένας σφέων ἔδησε, καὶ ἀπῆκε. oi δὲ τῷ βα- 
σιλέι δεικνύουσι ἑωυτοὺς καὶ τὴν αἰτέην εἶπον δι᾽ ἣν πε- 
πογϑότες εἴησαν. Ζ΄αρεῖος δὲ ἀρρωδήσας μὴ κοινῷ λόγῳ 
oí ἕξ πεποιηκότες ἔωσι ταῦτα, μετατιεμπόμενος ἕνα ἕκα- 

στον &zerétgüro γνώμης, εἶ συνέπαινοι εἰσὶ τῷ πεποιη- 
μένῳ. ἐπείτε δὲ ἐξέμαϑε ὡς ov σὺν κείνοισι εἴη ταῦτα 
πεποιηκώς, ἔλαβε αὑτόν τε τὸν ἸΙνταφρένεα καὶ τοὺς παῖ- 
δας αὐτοῦ καὶ τοὺς οἰκηέους πάντας, ἐλτεέδας πεολλὰς ἔχων 

. μετὰ τῶν συγγενέων μὲν éniflovAsvew οἷ ἐπανάστασιν, συλ- 
λαβὼν δὲ σφέας ἔδησε τὴν ἐπὶ ϑανάτῳ. ἡ δὲ γυνὴ τοῦ 
Ἱνταφρένεος φοιτώσα ἐπὶ τὰς ϑύρας τοῦ βασιλέος χλαέξσκε 

ἂν καὶ ὀδυρέσκετο᾽ ποιεῦσα δὲ αἰεὶ τὠυτὸ τοῦτο τὸν 4a- 
οεῖον ἔπεισε οἰχτεῖραέ μιν. πέμψας δὲ ἄγγελον ἔλεγε τάδε" 
ὦ γύναι, βασιλεύς τοι Zzlagelog διδοῖ ἕνα τῶν δεδεμένων 

οἰκηίων δύσασϑαι τὸν βούλεαι ἐκ ττάντων." ἣ δὲ βουλευ- 
σαμένη ὑπιεκρένετο τάδε᾽ "el μὲν δή μοι διδοῖ βασιλεὺς 
ἑνὸς τὴν ψυχήν, αἱρέομαι ἐκ πάντων τὸν ἀδελφεόν." πύυ- 
ϑόμεγνος δὲ Ζίαρεῖος ταῦτα καὶ ϑωμάσας τὸν λόγον, zéu- 

ψας ἠγόρευξ “ὦ γύναι, εἰρωτᾷ σε βασιλεύς, τίνα ἔχουσα 
γνώμην, τὸν ἄνδρα ve xal τὰ τέχνα ἐγχαταλιποῦσα, τὸν 
ἀδελφεὸν εἵλευ περεεῖναί τοι, ὃς καὶ ἀλλοτριώτερός τοι 
τῶν παίδων καὶ ἧσσον κεχαρισμένος τοῦ ἀνδρός ἐστι." 
ἣ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε. “ὦ βασιλεῦ, ἀνὴρ μέν μοι ᾿ἂν 
ἄλλος γένοιτο, εἰ δαίμων ἐϑέλοι, xal τέχνα ἄλλα, él ταῦτα 
ἀποβάλοιμι" πατρὸς δὲ καὶ μητρὸς οὐχέτι uev ζωόνεων 
ἀδελφεὸς ἂν ἄλλος οὐδενὶ τρόπῳ γένοιτο. ταύτῃ τῇ γνώμῃ 
χρεωμένη ἔλεξα ταῦτα." εὖ τε δὴ ἔδοξε τῷ “ΖΙαρδέῳ εἰπεῖν 
ἡ γυνή, καί oi ἀπῆχε τοῦτόν τε τὸν παραιτέετο καὶ τῶν 
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παίδων τὸν πρεσβύτατον, ἡσϑεὶς αὐτῇ, τοὺς δὲ ἄλλους 
ἀπέχτεινδ πάντας. τῶν μὲν δὴ ἑπτὰ εἷς αὐτίκα τρόπῳ᾽ 
τῷ εἰρημένῳ ἀπολώλεε. 

Κατὰ δέ xov μάλιστα τὴν Καμβύσεω νοῦσον ἐγένετο 120 
τάδε. ὑπὸ Κύρου κατασταϑεὶς ἣν Σαρδίων ὕπαρχος Ὁροί- 
της ἀνὴρ Πέρσης" οὗτος ἐπεϑύμησε πρήγματος οὐκ ὁσίου" 
οὔτε γάρ τι παϑὼν οὔτε ἀκούσας μάταιον ἔπος πρὸς Πο- 

λυχράτεος τοῦ Σαμίου, οὐδὲ ἰδὼν πρότερον, ἐπεεϑύμεε λα- 
βὼν αὑτὸν ἀπολέσαι, ὡς μὲν οἱ πλεῦνες λέγουσι, διὰ τοι- 
ἡνὸς τινὰ αἰτίην. ἐπὶ τῶν βασιλέος ϑυρέων κατήμενον 
τόν τε Ὀροέτεα καὶ ἄλλον Πέρσην τῷ οὔνομα εἶναι Μιτρο- 
βάτεα, νομοῦ ἄρχοντα τοῦ ἔν Δ ασκυλείῳ, τούτους ἐκ λόγων 
ἐς νείκεα συμπεσεῖν, κρινομένων δὲ περὶ ἀρετῆς εἰπεεῖν τὸν 
"Μιτροβάτεα τῷ ᾿Οροίτῃ προφέροντα “σὺ γὰρ ἐν ἀνδρῶν 
λόγῳ, ὃς βασιλέι νῆσον Σάμον πρὸς τῷ σῷ νομῷ σρο- 
σχκειμένην οὐ προσεκτήσαο, ὧδε δή τι ἐοῦσαν εὐπετέα χει- 
ρωϑῆναι, τὴν τῶν τις ἐπιχωρίων πεντεκαίδεκα ὅπιλίτησι 
ἐπαναστὰς ἔσχε καὶ vóv αὑτῆς vvgavyevet. οἵ μὲν δή 
μεν φασὶ τοῦτο ἀκούσαντα καὶ ἀλγήσαντα τῷ ὀνείδεϊ ἐπιι- 
ϑυμῆσαι οὐκ οὕτω τὸν εἴπαντα ταῦτα τίσασϑαι ὡς Πολυ- 
κράτεα πάντως ἀπολέσαι, δι᾿ ὅντινα κακῶς ἤκουσε. οἱ δὲ 121 
ἐλάσσονες λέγουσι πέμψαι Ὀροίτεα ἐς Σάμον κήρυχα ὅτευ 
δὴ χρήματος δεησόμενον (οὐ γὰρ ὧν δὴ τοῦτό γε λέγεταὺ, 
xal τὸν Πολυκράτεα τυχεῖν κατακείμενον ἐν ἀνδρεῶνι, πα- 
θεῖναι δέ οἱ xal «Τναχρέοντα τὸν Τήιον" καί χως εἴτ᾽ ἐκ 
προνοέης αὑτὸν κατηλογέοντα τὰ Ὀροέτεω πρήγματα, εἴτε 
καὶ συντυχίη τις τοιαύτη ἐπεγένετο" τόν v6 γὰρ κήρυχα 
τὸν Ὀροίτεω παρελθόντα διαλέγεσϑαι, καὶ τὸν Πολυκρά- 
vec (τυχεῖν γὰρ ἀπεστραμμένον πρὸς τὸν τοῖχον) ovre TL 
μεταστραφῆναι οὔτε ὑποχρίνασϑαι. αἰτίαι μὲν δὴ αὗται 122 
διφάσιαι λέγονται τοῦ ϑανάτου τοῦ Πολυκράτεος γενέσϑαι, 
πάρεστι δὲ πείϑεσθαι ὅὁκοτέρῃ τις βούλεται αὐτέων. ὃ δὲ 
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ὦν Ὀροίτης ἱζόμενος ἐν Μαγνησίῃ τῇ ὑπὲρ Μαιάνδρου 
ποταμοῦ οἰκημένῃ ἔπεμπε Πύρσον τὸν Γύγεω ἄνδρα 2v- 
δὸν ἐς Σάμον ἀγγελέην φέροντα, μαϑὼν τοῦ Πολυκράτεος 
τὸν νόον. Πολυκράτης γὰρ ἐστὶ πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν 
Ἑλλήνων ὃς ϑαλασσοχρατέειν ἐπενοήϑη, πάρεξ Mivoóc 
τε τοῦ Κνωσσίου καὶ ei δή τις ἄλλος πρότερος τούτου 
ἥρξε τῆς ϑαλάσσης" τῆς δὲ ἀνθρωπηίης λεγομένης γενεῆς 
Πολυκράτης πρῶτος, ἐλπίδας πολλὰς ἔχων Ἰωνίης ve καὶ 
νήσων ἄρξειν. μαϑὼν ὧν ταῦτά μιν διανοεύμενον ó Ὀροί- 
της πέμψας ἀγγελίην ἔλεγε τάδε. “Ὀροίτης Πολυκράτεϊ 
ὧδε λέγει. πυνϑάνομαι ἐπιβουλεύειν σε πρήγμασι μεγά-- 
λοισι, καὶ χρήματά τοι οὐχ εἶναι κατὰ τὰ φρονήματα. σύ 
γυν ὧδε ποιήσας ὀρϑώσεις μὲν σεωυτόν, σώσεις δὲ καὶ 
ἐμέ" ἐμοὶ γὰρ βασιλεὺς Καμβύσης ἐπιβουλεύει ϑάνατον, 
καί μοι τοῦτο ἐξαγγέλλεται σαφηνέως. σύ νυν ἐμὲ ἔχκο- 

μέσας αὑτὸν καὶ χρήματα, τὰ μὲν αὐτῶν αὐτὸς ἔχε, τὰ δὲ 
ἐμξ ἔα ἔχειν εἵνεκέν «e χρημάτων ἄρξεις ἁπάσης τῆς EA- 
λάδος. εἰ δέ μοι ἀπιστέεις τὰ περὶ τῶν χρημάτων, πέμψον 
ὅστις τοι πιστότατος τυγχάνει ἐών, τῷ ἐγὼ ἀποδέξω:" 

128 ταῦτα ἀκούσας Πολυχράτης ἤσϑη τε καί ἐβούλετο" καί 
κως iueígero γὰρ χρημάτων μεγάλως, ἀποπέμττει πρῶτα 
κατοψόμενον αιάνδριον ἹΠαιανδρίου ἄνδρα τῶν ἀστῶν, 
ὅς oi ἦν γραμματιστής᾽ ὃς χρόνῳ οὐ πολλῷ ὕστερον τού- 
των τὸν κόσμον τὸν ἐκ τοῦ ἀνδρεῶνος τοῦ Πολυχράτεος £oy- 

τα ἀξιοϑέητον ἀνέϑηχε πάντα ἐς τὸ Ἥραιον. ὃ δὲ Ὀροίτης 
μαϑὼν τὸν κατάσχοτεον ξόντα προσδόκιμον ἐποίεε τοιάδε" 
λάρναχας ὀχτὼ πληρώσας λέϑων πελὴν κάρτα βραχέος τοῦ 
περὶ αὑτὰ τὰ χείλεα, ἐπιπολῆς τῶν λέϑων χρυσὸν ἐπέ- 
βαλε, καταδήσας δὲ τὰς λάρνακας εἶχε ἑτοίμας. ἐλϑὼν δὲ 
ὃ Μαιάνδριος καὶ ϑεησάμενος ἀπήγγελλε τῷ Πολυκράτεϊ. 

124 ὃ δὲ πολλὰ μὲν τῶν μαντίων ἀπαγορευόντῶν πολλὰ δὲ 
τῶν φίλων ἐστέλλετο αὐτόσε, πρὸς δὲ καὶ ἰδούσης τῆς 
ϑυγατρὸς ὄψεν ἐνυπνίου τοιήνδε" idóxec ol τὸν πατέρα 
iv τῷ ἠέρι μετέωρον ἐόντα λοῦσϑαι μὲν ὑπὸ τοῦ Διός, 
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χρέεσθαι δὲ ὑπὸ vov ἡλίου. ταύτην ἰδοῦσα τὴν ὄψιν παν-- 
τοέη ἐγίνετο μὴ ἀποδημῆσαι τὸν Πολυκράτεα παρὰ τὸν 
Ὀροίτεα, καὶ δὴ καὶ ἰόντος αὑτοῦ ἐπὶ τὴν πεντηκόντερον 
ἐπεφημίξετο. ὃ δέ οἱ ἠπείλησε, ἣν σῶς ἀπονοστήσῃ, πολ- 
λόν μὲν χρόνον παρϑενεύεσϑαι. ἣ δὲ ἠρήσατο ἐπιτελέα 
ταῦτα γενέσθαι" βούλεσθαι γὰρ παρϑενεύεσϑαι πλέω χρό- 
vov ἢ τοῦ πατρὸς ἐστερῆσϑαι. Πολυκράτης δὲ πάσης 125 
συμβουλίης ἀἁλογήσας ἔπλεε παρὰ τὸν Ὀροίτεα, ἅμα ἀγό- 
μενος ἄλλους ve πολλοὺς τῶν ἑταίρων, ἐν δὲ δὴ καὶ 4η- 

10 μοκήδεα τὸν Καλλιφῶντος Κροτωνιήτην ἄνδρα, ἴητρόν τὸ 
ἐόντα καὶ τὴν τέχνην ἀσχέοντα ἄριστα τῶν xov ἑωυτόν. 
ἀπικόμενος δὲ ἐς τὴν Π]αγνησίην ὃ Πολυχράτης διεφϑάρη 
κακῶς, οὔτε ἑωυτοῦ ἀξίως οὔτε τῶν ἑωυτοῦ φρονημάτων" 
ὅτι γὰρ μὴ οἱ Συρηκοσίων γενόμενοι τύραννοι οὐδὲ εἷς 

15 τῶν ἄλλων Ἑλληνικῶν τυράννων ἄξιος ἐστὶ Πολυκράτεϊ 
μεγαλοτερεπείην συμβληϑῆναι. ἀποχτείνας δέ μὲν οὐκ 
ἀξίως ἀπηγήσιος Ὀροίτης ἀνεσταύρωσε᾽ τῶν δέ οἱ émo- 
μένων ὅσοι μὲν ἤσαν Σάμιοι, ἀπῆκε, κελεύων σφέας ἑωυ- 
τῷ χάριν εἰδέναι ἐόντας ἐλευϑέρους , ὅσοι δὲ ἤσαν ξεῖνοί 

20 τε καὶ δοῦλοι τῶν ἑπομένων, ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ ποιεύ- 
μενος εἶχε, Πολυκράτης δὲ ἀναχρεμάμενος àmevélee πᾶσαν 
τὴν ὄψιν τῆς ϑυγατρός" ἐλοῦτο μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ Διὸς 
ὅχως Vot, ἐχρέετο δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ἀνιεὶς αὐτὸς ἐκ τοῦ 
σώματος ἰχμάδα. 

25 Πολυκράτεος μὲν δὴ αἱ πολλαὶ εὐτυχίαι dg τοῦτο 126 
ἐτελεύτησαν [τῇ οἱ μασις ὃ «Αἰγύπτου βασιλεὺς προῖ- 
μαντεύσατο]. χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ Opoírea 
Πολυκράτεος τίσιες μετῆλϑον. μετὰ γὰρ τὸν Καμβύσεω 
ϑάνατον καὶ τῶν Μάγων τὴν βασιληίην μένων iv τῇσι 

9) Σάρδισι Ὀροίτης ὠφέλεε μὲν οὐδὲν Πέρσας ὑπὸ Μήδων 
ἀπαραιρημένους τὴν ἀρχήν" ὃ δὲ ἐν ταύτῃ τῇ ξαραχῇ κατὰ 
μὲν ἔχτεινε Μιτροβάτεα τὸν ἐκ Δασκυλείου ὕπαρχον, ὃς 
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οἱ ὠνείδισε và ig Πολυχράτεα ἔχοντα, κατὰ δὲ vov Mui- 
τροβάτεω τὸν παῖδα Κρανάσπην, ἄνδρας iy Πέρσησι δοκέ- 
μους, ἄλλα τε ἐξύβρισε παντοῖα καί τινα ἀγγελεηφόρον 
ἐλθόντα Δαρείου παρ᾽ αὐτόν, ὡς ov πρὸς ἡδονήν οἱ ἣν 

a 3 7 2 , , » 

và ἀγγελλόμενα, χτεένει μὲν ὀπίσω κομιζόμενον, ἄνδρας 5 
’ 3 ^A 

οἱ ὑπείσας κατ᾽ 000v, ἀποχτείνας δέ uiv ἠφάνισε αὑτῷ 
127 ἵππῳ. Δαρεῖος δὲ ὡς ἔσχε τὴν ἀρχήν, ἐπεϑύμεε τὸν Ogol- 

vea τίσασϑαι πάντων τῶν ἀδικημάτων εἵνεκεν xol ud- 
λιστα Μιτροβάτεω xol τοῦ παιδός, ἐκ μὲν δὴ τῆς ἰϑέης 
στρατὸν ἐπ᾽ αὐτὸν ovx ἐδόκεε πέμπειν ἅτε οἰδεόντων ἔτι 
«τῶν πρηγμάτων, καὶ νεωστὶ ἔχων τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν Opol- 
vea μεγάλην τὴν ἰσχὺν πυνθανόμενος ἔχειν" τὸν χέλιοι μὲν 
Περσέων ἐδορυφόρϑον ; εἶχε δὲ νομὸν τόν τε Φρύγιον καὶ 
«Ἵύδιον καὶ Ἰωνικόν. πρὸς ταῦτα δὴ ὧν ó Δαρεῖος τάἀδε 

ἐμηχανήσατο. συγκαλέσας Περσέων τοὺς δοχιμωτάτους 
ἔλεγέ σφι τάδε. “ὦ Πέρσαι, τίς € ἄν μοι τοῦτο ὑμέων ὕπο- 
στὰς ἐπιτελέσειξ. σοφίῃ καὶ μὴ βέῃ τε καὶ ὁμίλῳ; ἔνγϑα 
γὰρ σοφέης δέει, βίης ἔργον οὐδέν" ὑμέων δὲ ὧν τίς μοι 
Ὀροέτεα ἢ ζώοντα ἀγάγοι 7 ἀποκτείνειδ; ὃς ὠφέλησε μέν 
κω Πέρσας οὐδέν, κακὰ δὲ μεγάλα ἔοργε᾽ τοῦτο μὲν δύο 
ἡμέων ἠίστωσε, ιτροβάτεά τε καὶ τὸν παῖδα avtov, τοῦ- 
v0 δὲ τοὺς ἀνακαλέοντας αὐτὸν καὶ πεμπομένους ὑπ᾽ ἐμεῦ 
χτείνει, ὕβριν οὐκ ἀνασχετὸν φαίνων. πρίν τι ὧν μέζον 
ἐξεργάσασϑαί μιν Πέρσας κακόν, καταλαμπτέος ἐστὶ ἡμῖν 

128 ϑανάτῳ. Δαρεῖος μὲν ταῦτα ἐπειρώτα, τῷ δὲ ἄνδρες 
τριήκοντα ὑπέστησαν, αὐτὸς ἕκαστος ἐϑέλων ποιέειν ταῦ- 

τα. ἐρίζοντας δὲ Δαρεῖος κατελάμβανε κελεύων πάλλε- 
σθαι" παλλομένων δὲ λαγχάνει ἐκ πάντων Βαγαῖος ὃ 
“Ἀρτόντεω" λαχὼν δὲ ὃ Βαγαῖος ποιέει τάδε" βυβλία γρα- 
ψάμενος πολλὰ καὶ περὶ σολλων i ἔχοντα πρηγμάτων σφρη- 
γῖδά σφι ἐπέβαλε τὴν Δαρείου, μετὰ δὲ ἤιε ἔχων ταῦτα 

1. τοῦ] τὸν P, xal τὸν R ἢ 2. τὸν om. PR || χρανάσπην CP: 
«κρανάπην AB, χρανάτην R | 6. ὑπεὶς PR |8. τῶν] τε τῶν s ἢ 12. με- 
.γάλην om. 4480 | 15. λογιμωτάτους PH || 18. τίς ἂν μοι Schàáfer 
21. αὐτοῦ om. 480} 25. τῶν δὲ PH | 30. ἐόντα MHaupt 







σι 

10 

15 

80 

HPOAOTOY T 265 

ἐς τὰς Σάρδις. ἀπικόμενος δὲ xal Οροίτεω ἐς ὄψιν ἐλ- 
Jo», τῶν βυβλέων ἕν ἕχαστον περιαιρεόμεγνος ἐδίδου τῷ 
γραμματιστῇ τῷ βασιληίῳ ἐπιλέγεσθαι" ̓ 7γραμματιστὰς δὲ 
βασιληίους oi πάντες ὕπαρχοι ἔχουσι" ἀποπειρώμενος δὲ 
τῶν δορυφόρων ἐδίδου τὰ βυβλία ὁ Βαγαῖος, εἰ ἐνδεξαίατο 
ἀπόστασιν ἀπὸ ᾿Οροέτεω. ὁρέων δὲ σφέας τά ve βυβλία 
σεβομένους μεγάλως καὶ τὰ λεγόμενα ἐκ τῶν βυβλέων ἔτι 
μεζόνως, διδοῖ ἄλλο ἐν τῷ ἐνῆν ἔπεα τάδε" “ὦ Πέρσαι, 
βασιλεὺς Δαρεῖος ἀπαγορεύει ὑμῖν μὴ δορυφορέειν 'Ogol- 
vea. oi δὲ ἀκούσαντες τούτων μετῆχαν οἱ τὰς alyuag. 
ἰδὼν δὲ τοῦτο σφέας ὃ Βαγαῖος πειϑομένους τῷ βυβλίῳ, 
ἐγθαῦτα δὴ ϑαρσήσας τὸ τελευταῖον τῶν βυβλίων διδοῖ 
τῷ γραμματιστῇ, ἐν τῷ ἐγέγρασετο “᾿βασιλεὺς Ζαρεῖος Πέρ- 
σῃσι τοῖσι ἐν Σάρδισι ἐντέλλεται χτεένειν ᾿Οροίτεα:" οἵ 
δὲ δορυφόροι ὡς ἤκουσαν ταῦτα, σπασάμενοι τοὺς ἀκινά- 
xag κτείνουσι παραυτίκα uw. οὕτω δὴ ̓ Οροέίτεα τὸν Πέρ- 
σην Πολυχράτεος τοῦ Σαμίου τίσιες μετῆλϑον. 

“πικομένων δὲ καὶ ἀνακομισϑένετων τῶν Ὀροίτεω 129 
χρημάτων ἐς τὰ Σοῦσα, συνήνεικε χρόνῳ οὐ πολλῷ ὕστε- 
ρον βασιλέα Δαρεῖον ἐν ἄγρῃ ϑηρῶν ἀποθϑρώσχοντα ἀπ᾽ 
ἵππου στραφῆναι τὸν πόδα. χαί κως ἰσχυροτέρως ἐστρά- 
φη᾽ ὃ γάρ οἱ ἀστράγαλος ἐξεχώρησε ἐκ τῶν ἄρϑρων. νομέ- 
Do» δὲ καὶ πρότερον περὶ ἑωυτὸν ἔχειν «Αἰγυπτίων τοὺς 
δοκέοντας εἶναι πρώτους τὴν ἰητρικήν, τούτοισι ἐχρᾶτο. οἵ 
δὲ στρεβλοῦντες καὶ βιώμενοι τὸν πόδα κακὸν μέζον ἐργά- 
ζοντο. ἐπ᾽ ἑπτὰ μὲν δὴ ἡμέρας xal ἑπτὰ νύκτας ὑπὸ τοῦ 
παρεόντος καχοῦ ὃ Ζ;αρεῖος ἀγρυπνίῃσε εἴχετο" τῇ δὲ δὴ 
ὀγδόῃ ἡμέρῃ ἔχοντέ oí φλαύρως, παρακούσας τις πρότερον 
ἔτι ἐν Σάρδισι τοῦ Κροτωγνιήτεω Ζ4ημοκήδεος τὴν τέχνην 
ἀγγέλλει τῷ 4αρείῳ᾽ ὃ δὲ ἄγειν μὲν τὴν ταχίστην παρ᾽ 
ἑωυτὸν ἐκέλευσε. τὸν δὲ ὡς ἐξεῦρον ἐν τοῖσι ᾿Οροέτεω 
ἀνδραπόδοισι ὅχου δὴ ἀπημελημένον, παρῆγον ἐς μέσον 
πέδας τε ἕλκοντα καὶ ῥάκεσι ἐσϑημένον. σταϑέντα δὲ ἐς 130 
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μέσον εἰρώτα ὃ Zapeiog τὴν τέχνην εἰ ἐπίσταιτο" ὃ δὲ 
οὐκ ὑπεδέκετο, ἀρρωδέων μὴ ἑωυτὸν ἐκφήνας τὸ παράπαν 
τῆς Ἑλλάδος ἢ ἀπεστερημένος" κατειάνη τε τῷ Δαρείῳ 
τεχνάζειν ἐπιστάμενος, καὶ τοὺς ἀγαγόντας αὐτὸν ἐκέλευσε 
μάστιγάς τε καὶ κέντρα παραφέρειν ἐς τὸ μέσον. ὃ δὲ 
ἐνθαῦτα δὴ ὧν ἐκφαίνει, φὰς ἀτρεκέως μὲν οὐκ ἐπίστα- 
σϑαι, ὁμιλήσας δὲ ἰητρῷ φλαύρως ἔχειν τὴν τέχνην. μετὰ 

δέ, ὡς οἵ ἐπέτρεψε ; Ἑλληνικοῖσι ἰήμασι χρεώμενος καὶ. 
ἤπια μετὰ τὰ ἰσχυρὰ προσάγων ὕπνου τέ μιν λαγχάνειν 
ἐποίεε καὶ ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ ὑγιέα μιν ἀπέδεξε, οὐδαμὰ 
ἔτε ἐλπίζοντα ἀρτίπεφυν ἔσεσθαι. δωρέεται δή μὲν μετὰ 
ταῦτα ὁ “ΖΙ΄αρεῖος πεδέων χρυσέων δύο ζεύγεσι" ὃ δέ μιν 
ἐπείρετο εἴ οἱ διτελήσιον τὸ κακὸν ἐπίτηδες νέμει, ὅτι μὲν 
ὑγιέα ἐποίησε. ἡσϑεὶς δὲ τῷ ἔπεὶ ὃ Aageiog ἀπτοπέμττει 
μὲν παρὰ τὰς ἑωυτοῦ γυναῖκας" πταράγοντες δὲ οἱ evvov- 
yo. ἔλεγον πρὸς τὰς yvvaixag ὡς βασιλέι οὗτος εἴη ὃς 
τὴν ψυχὴν ἀπέδωχε. ὑποτύπεουσα δὲ αὐτέων ἑκάστη φιά- 
λῃ τοῦ χρυσοῦ [σὺν ϑήκῃ] ἐδωρέετο 4ημοχήδεα οὕτω δή 
τι δαψιλέι δωρεῇ ὡς τοὺς ἀποπίπτοντας ἀπὸ τῶν φια- 
λέων στατῆρας ἑπόμενος ὃ οἰκέτης, τῷ οὔνομα ἣν Σκέτων, 
ἀνελέγετο καί οἱ χρῆμα πολλόν τι χρυσοῦ συνελέχϑη. 

'O δὲ Ζημοκήδης οὗτος ὧδε ἐκ Κρότωνος ἀπιγμένος 
“Πολυχραάτεὶ ὠμέλησε᾽ πατρὶ συνείχετο ἐν τῇ Κρότωνι ὃρ- 
γὴν χαλεπῷ" τοῦτον ἐτεείτε οὐκ ἐδύνατο φέρειν, ἀπολιτεὼν 
οἴχετο ἐς Αἴγιναν. καταστὰς δὲ ἐς ταύτην πρώτῳ ἔτεϊ 
ὑπερεβάλετο τοὺς ἄλλους ἰητρούς, ἀσκευής seg ἐὼν καὶ 
ἔχων οὐδὲν τῶν ὅσα περὶ τὴν τέχνην ἐστὶ ἐργαλήια. καί 
μὲν δευτέρῳ ἔτεϊ ταλάντου «Αἰγινῆται δημοσίῃ μισϑοῦνται, 
τρίτῳ δὲ ἔτει ᾿41ϑηναῖοι ἑχατὸν μνέων, τετάρτῳ δὲ ἔτεϊ 
Πολυχράτης δυῶν ταλάντων. οὕτω μὲν ἀπέκετο ἐς τὴν 
Σάμον, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ ἀνδρὸς οὐκ ἥκισνα Κροτωνιῆ- 

3. ce] dà PR. fort, τε δὴ || 8. οἱ om. 480, Suidas v. Δημοκήδης | 
9. ἥπια μετὰ] quara ABC. Suidas | 10. μὲν Krüger: μὲν ὄντα 
(s. ἐόντα) | 18. σὺν ϑήκχῃ secl. St. τὴν ϑήχην R, ἐς τὴν χρυσοϑήχην 
Toup, ἐς τοῦ χρυσοῦ τὴν ϑήχην Porson [[28. τῷ om. 4BC 
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ται ἰητροὶ εὐδοκίμησαν. [ἐγένετο γὰρ ὦν τοῦτο ὅτε πρῶτοι 
μὲν Κροτωνιῆται ἰητροὶ ἐλέγοντο ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα εἶναι, 
δεύτεροι δὲ Κυρηναῖοι. κατὰ τὸν αὑτὸν δὲ τοῦτον χρόνον 
xal 24oyelot ἤκουον μουσικὴν εἶναι Ἑλλήνων πρῶτοι]. τότε 132 
δὴ ó Ζημοκήδης ἐν τοῖσι Σούσοισι ἐξιησάμενος Ζαρεῖον 
οἶκόν τε μέγιστον εἶχε καὶ ὁμοτράπεζος βασιλέι ἐγεγόνεε, 
πλήν τε ἑνὸς τοῦ ἐς Ἕλληνας ἀπιέναι πάντα τἀλλά οἱ 
παρῆν. καὶ τοῦτο μὲν τοὺς «Αἰγυπτίους ἰητρούς, oi βα- 

' σιλέα πρότερον ἰῶντο, μέλλοντας ἀνασχολοπιεῖσθαι ὅτι 
10 

15 

ὑπὸ Ἕλληνος ἰητροῦ ἑσσώϑησαν, τούτους βασιλέα παραι- 
τησάμενος ἐρρύσατο" τοῦτο δὲ μάντιν Ἠλεῖον Πολυχρά- 
vei ἐπισπόμενον καὶ ἀπημελημένον ἐν τοῖσε ἀνδραπό- 
δοισι ἐρρύσατο. ἦν δὲ μέγιστον πρῆγμα Δημοκήδης παρὰ 
βασιλέι. « 

Ἔν χρόνῳ δὲ ὀλίγῳ μετὰ ταῦτα τάδε ἄλλα συνήνεικε 133 
γενέσϑαι. 2dvóooy τῇ Κύρου μὲν ϑυγατρὶ Aagecíov δὲ γυ- 
vou) ἐπὶ τοῦ μαστοῦ ἔφυ φῦμα, μετὰ δὲ ἐκραγὲν ἐνέμετο 
πρόσω. ὅσον μὲν δὴ χρόνον ἣν ἔλασσον, ἣ δὲ κρύπτουσα 
καὶ αἰσχυνομένη ἔφραζε οὐδενί" ἐπείτε δὲ ἐν κακῷ ἣν, με- 
τεπέμψατο τὸν Ζ4ημοκχήδεα καί οἱ ἐπέδεξε. 0 δὲ φὰς ὑγιέα 
ποιήσειν ἐξορχοῖ μὲν 1) μέν οἱ ἀντυπουργήσειν ἐκείνην τοῦ- 
τὸ τὸ ἂν αὑτῆς δεηϑῇ᾽ δεήσεσϑαι δὲ οὐδενὸς τῶν ὅσα ἐς 
αἰσχύνην ἐστὶ φέροντα. ὡς δὲ ἄρα ut» μετὰ ταῦτα ἰώμε- 194 
vog ὑγιέα ἀπέδεξε, ἐνϑαῦτα δὴ διδαχϑεῖσα ὑπὸ τοῦ 4ημο- 
κήδεος ἡ “τοσσα προσέφερε ἐν τῇ κοίτῃ ΖΙαρείῳ λόγον 
τοιόνδε. “ὦ βασιλεῦ, ἔχων δύναμεν τοσαύτην κάτησαι, 
οὔτε τι ἔϑνος προσχτώμενος οὔτε δύναμιν Πέρσησι. οἰκὸς 
δὲ ἐστὶ ἄνδρα καὶ νέον καὶ χρημάτων μεγάλων δεσπότην 
φαένεσϑαί τι ἀποδεικνύμενον, ἵνα καὶ Πέρσαι ἐχμάϑωσι 
ὅτι ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἄρχονται. ἐπ᾽ ἀμφότερα δέ τοι συμφέρει 
ταῦτα ποιέειν, καὶ ἵνα σφέων Πέρσαι ἐπίστωνται ἄνδρα 
εἶναι τὸν προεστεώτα, καὶ ἵνα τρίβωνται πολέμῳ μηδὲ 
σχολὴν ἄγοντες ἐπιβουλεύωσί τοι. νῦν γὰρ ἂν τι καὶ ἀπο- 

1. ἐγένετο --- 4 πρῶτοι secl. St. | 3. τοῦτον om. ABC ἢ 22. ἐς 
om, PH ἢ 30. συμφέρει cod. Cantabrig. et margo Stephanianae: φέρει 
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δέξαιο ἔργον, ἕως νέος εἷς ἡλικίην" αὐξομένῳ γὰρ τῷ 
σώματι συναύξονται καὶ αἷ φρένες, γηράσχοντι δὲ συγγη- 
ράσχουσι καὶ ἐς τὰ πρήγματα πάντα ἀπαμβλύνονται" ἣ 
μὲν δὴ ταῦτα ἐκ διδαχῆς ἔλεγε, ὃ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε. “ὦ 
γύγαι, πάντα ὅσα περ αὑτὸς ἐπινοέω ποιήσειν εἴρηκας" 
ἐγὼ γὰρ βεβούλευμαι ζεύξας γέφυραν ἐκ τῆσδε τῆς ἠπείρου 
ἐς τὴν ἑτέρην ἤπειρον ἐπὶ Σκύϑας στρατεύεσθαι" καὶ ταῦ- 
τα OÀLyov χρόνου ἔσται τελεύμενα:" λέγει Ἄτοσσα τάδε. 
“Ὅρα νυν, ἐπὶ Σκύϑας μὲν τὴν πρώτην ἰέναι ἔασον" οὗτοι 
γάρ, ἔπεὰν. σὺ βούλῃ, ἔσονταί τοι σὺ δέ μοι ἐπὶ τὴν 
Ἑλλάδα στρατεύεσθαι. ἐπιϑυμέω γὰρ λόγῳ πυνϑανομένη 
“Τακαένας τέ μοι γενέσθαι ϑεραπαίνας καὶ Z4gyeíag καὶ 
Ἀττικὰς καὶ Κορινϑίας. ἔχεις δὲ ἄνδρα ἐπιτηδεότατον 
ἀνδρῶν πάντων δέξαι τε ἕχαστα τῆς Ἑλλάδος καὶ κατη- 
γήσασϑαι, τοῦτον 0g σευ τὸν πόδα ἐξιήσατο." ἀμείβεται 
Δαρεῖος “ὦ γύναι, ἐπεὶ τοίνυν τοι δοκέει τῆς Ἑλλάδος 
ἡμέας πρῶτα ἀποπειρᾶσϑαι, κατασκόπους μοι δοκέει 
Περσέων πρῶτον ἄμεινον εἶναι ὁμοῦ τούτῳ τῷ σὺ λέγεις 
πέμψαι ἐς αὑτούς, οἱ μαϑόντες καὶ ἰδόντες ἐξαγγελέουσι 
ἕχαστα αὑτῶν ἡμῖν᾽ καὶ ἔπειτα ἐξεπιστάμενος ἐπ᾽ αὐτοὺς 

135 τρέψομαι." ταῦτα εἶπε καὶ ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεξ. 
ἐπείτε γὰρ τάχιστα ἡμέρη ἐπέλαμψε, καλέσας Περσέων 
ἄνδρας δοκίμους πεντεκαίδεκα ἐνετέλλετό σφι ἑπομένους 

- Ζ4ημοχήδεϊ διεξελθεῖν τὰ παραϑαλάσσια τῆς Ἕλλαδος, 
ὅχως τὲ μὴ διαδρήσεται σφέας ὃ Δημοκήδης, ἀλλά μιν 
πάντως πίσω ἀπάξουσι. ἐντειλάμενος δὲ τούτοισι ταῦτα, 
δεύτερα καλέσας αὑτὸν 4ημοκήδεα ἐδέετο αὐτοῦ ὅκως ἐξη- 
γησάμενος πᾶσαν καὶ ἐπιδέξας τὴν “Ελλάδα τοῖσι Πέρσῃσι 
ὀὑπέσω ἥξει" δῶρα δέ μιν τῷ πατρὶ καὶ τοῖσι ἀδελφεοῖσι 

. ἐκέλευε πάντα τὰ ἐκείνου ἔπιπλα λαβόντα ἄγειν, φὰς ἄλλα 
οἱ πολλαπλήσια ἀντιδώσειν" πρὸς δὲ ἐς τὰ δῶρα δλκάδα 
οἱ ἔφη συμβαλέεσϑαι πλήσας ἀγαθῶν παντοίων, τὴν ἅμα 

9. ἐς σχύϑας ABC || ἰέναι] εἶναι coni. Bekker | 21. ἔπος τε ἢ. 
Eustath. ll. p. 1182: τ᾽ ἔπος τ᾽ ἔφα 4B, τ᾽ ἔπος τ᾽ εἶπε C, ἔπος 
τ᾽ εἶπε P| 26. ἀπάξωσι 486} 32. πάντων 480 
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δέξαιο ἔργον, ἕως νέος εἷς ἡλικίην" αὐξομένῳ γὰρ τῷ 
φώματι σι ναύξονται xal αἱ φρένες, γηράσχοντι δὲ συγγη- 
βασχουσι xci ἐς τὰ πρήγματα πάντα ἀπαμβλύνονται:" 1j 
μὲν δὲ ταῦτα ἐκ διδαχῆς ἔλεγε, c ὃ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε. “ὦ 
γύναι, πάντα ὅσα περ αὐτὸς ἐπινοέω ποιήσειν εἴρηκας" δ 
ia» γὰρ βεβούλευμαι ζεύξας γέφυραν Ex τῆσδε τῆς ἠπείρου 
ἐς τὴν ἑτέρην ἤπειρον ἐπὶ Σχύϑας στρατεύεσϑαιε" καὶ ταῦ- 
κα ὀλέγου Χρόνου ἔσται τελεύμενα. ̂? λέγει Ἄτοσσα τάδε. 
“ὅρα νυν, ἐπὶ Σκύϑας μὲν τὴν πρώτην ἰέναι ἔασον" οὗτοι 
γάρ, ἐπεὰν σὺ βούλῃ, ἔσονταί τοι" σὺ δέ μοι ἐπὶ τὴν 10 
Ἑλλαδα στρατεύεσθαι. ἐπιϑυμέω γὰρ λόγῳ σὺ »ϑανομένη 
«Τακαένας τέ μοι γενέσθαι ϑεραπαΐένας καὶ “4ργείας καὶ 
Ζ“τεικὰς καὶ Κορινϑίας. ἔχεις δὲ ἄνδρα ἐπε ηδεότατον 
ἀνδρων πάντων δέξαι τε ἕχαστα τῆς EAAaÓog xai κατη- 
γήσασϑαι, τοῦτον ὃς σεὺ τὸν πόδα ἐξιήσατο" ἀμείβεται 15 
«Ταρεῖος “ὦ γύναι, ἐπεὶ τοίνυν vou δοχέει τῆς Ἑλλάδος 
ἡμέας πρώτα ἀποπειρᾶσϑαι, κατασχόπους μοι δοχέει 
Περσέων πρώτον ἄμεινον εἶναι ὁμοῦ τούτῳ τῷ σὺ λέγεις 
πέμψαε ἐς αὐτούς, oi μαϑόντες xai ἰδόντες ἐξαγγελέουσι 
ἕχασεα αἰτῶν rui» χαὶ ἔπειτα ἐξεπισεάμενος ἐπ᾽ αὐτοὺς *) 

185 τρέψομαι. ταῦτα εἶπε xai ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργον ἐποίεε. 
ἐπείτε γὰρ τάχισεα ἡμέρι ἐπέλαμψε, καλέσας Περσέων 
ἄνδρας δοχέμους πεντεχαίδεχα ἐνετέλλετό σφε ἑπομένους 
4ruan oci διεξελθεῖν τὰ παραϑαλάσσια ες Ἑλλάδος, 
ϑχοὸς τε μὴ διαδρήσεταε σφέας ὃ “ημοχήδης, ἀλλά μεν 5 
παάνεως ὀπίσω ἀπάξοισε. ἐντειλάμενος δὲ τούτοισι ταῦτα, 
δεύτερα καλέσας αὐτὸν «Τημοκήδεα ἐδέετο αὐτοῦ ὅκεος ἐξη- 
γηδάμενος πᾶσαν καὶ ἐπιόδέξας τὴν Ἑλλάδα τοῖσε Πέρσησι 
ὀπέδω ἔξει" δῶφα δὲ μὲν τῷ παερὲ καὶ τοῖσε ἀδελφεοῖσι 
ἐκέλευε παντα τὰ ἐκεέρον ἔπιπλα λαβόντα & ἄγειν, φὰς ἄλλα 
οἱ πολλαπλέύσια ἀνειδώσειν" πρὸς δὲ ἐς τὰ δῶρα mide 
οἱ ἔστ΄ σιμιβαλέεσϑαι πλήσας ἀγαϑὼν παντοίων. τὴν epa 

ᾷ, ἐς ακύϑας 480} ναὶ εἴτα oon. Bekker | 21. Exec wx K. 
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οἱ πλεύσεσϑαι. Δαρεῖος μὲν δή, δοκέδιν ἐμοί, ἀπ᾽ ov- 
δενὸς δολεροῦ νόου ἐπαγγέλλετό οἱ ταῦτα. 4]ημοκήδης δὲ 
δείσας μή εὖ ἐχπιειρῷτο ΖΙαρεῖος, οὔτι ἐπιδραμὼν πάντα 
τὰ διδόμενα ἐδέκετο, ἀλλὰ τὰ μὲν ἑωυτοῦ κατὰ χώρην 
ἔφη καταλείψειν, ἵνα ὀπίσω σφέα ἀπελθὼν ἔχοι, τὴν μέν- 
τοι 6ÀxaÓa, τήν οἱ Ζαρεῖος ἐπαγγέλλετο ἐς τὴν δωρεὴν 
τοῖσι ἀδελφεοῖσι, δέκεσϑαι ἔφη. ἐντειλάμενος δὲ καὶ τού- 
τῳ ταὐτὰ ὃ Δαρεῖος ἀποστέλλει αὐτοὺς ἐπεὶ ϑάλασσαν. 
καταβάντες δὲ οὗτοι ἐς Φοινίχην καὶ Φοινίκης ἐς Σιδῶνα 136 

10 zóAw αὐτίκα μὲν τριήρεας δύο ἐπλήρωσαν, ἅμα δὲ αὐτῇσι 
xal γαῦλον μέγαν παντοίων ἀγαϑῶν᾽ magsoxevacuéyou δὲ 
πάντα ἔπλεον ἐς τὴν Ἑλλάδα, προσίσχοντες δὲ αὐτῆς τὰ 
παραϑαλάσσια ἐθηεῦντο καὶ ἀπεγράφοντο, ἐς ὃ τὰ πολλὰ 
αὑτῆς καὶ ὀνομαστὰ ϑεησάμενοι ἀπείχοντο τῆς Ἰταλίης ἐς 

15 Τάραντα. ἐνθαῦτα δὲ ix ῥδηστώνης τῆς Δημοχήδεος 4qu- 
στοφιλίδης τῶν Ταραντίνων ὃ βασιλεὺς τοῦτο μὲν τὰ πη- 
δάλια παρέλυσε τῶν ηδικέων νεῶν, τοῦτο δὲ αὐτοὺς τοὺς 
Πέρσας εἶρξε ὡς κατασχόπους δῆϑεν ἐόντας. ἐν ᾧ δὲ οὖ- 
τοι ταῦτα ἔπασχον, ὃ Ζημοχήδης ἐς τὴν Κρότωνα ἀπίι- 

20 χνέεται᾽ ἀπιγμένου δὲ ἤδη τούτου ἐς τὴν ἑωυτοῦ ὃ “4ρι- 
στοφιλίδης ἔλυσε τοὺς Πέρσας, καὶ τὰ παρέλαβε τῶν νεῶν 

ἀπέδωκέ σφι. πλέοντες δὲ ἐνθεῦτεν οἱ Πέρσαι καὶ διώ- 197 
χοντὲες Δημοκήδεα ἀπικνέονται ἐς τὴν Κρότωνα, εὑρόντες 
δέ μιν ἀγοράζοντα ἅπτοντο αὐτοῦ. τῶν δὲ Κροτωγιητέων 
οἱ μὲν καταρρωδέοντες τὰ Περσικὰ πρήγματα προϊέναι 
ἕτοιμοι ἦσαν, οἱ δὲ ἀντάπτοντο καὶ τοῖσι. σκυτάλοισι 
ἔπαιον τοὺς Πέρσας προϊσχομένους ἔπεα τάδε. “ἄνδρες 
Κροτωνιῆται, ὁρᾶτε τὰ ποιέετε. ἄνδρα βασιλέος δρητπτέ- 
τὴν γενόμενον ἐξαιρέεσϑε. χῶς ταῦτα βασιλέι Ζαρείῳ 

80 ἐχχρήσει σπιδριυβρέσϑαι; κῶς δὲ ὑμῖν τὰ ποιεύμενα ἕξει 
χαλῶς, ἣν ἀπέλησϑε ἡμέας; ἐπὶ τίνα δὲ τῆσδε προτέρην 
σερατευσόμεϑα πόλιν; τένα δὲ ποροτέρην ἀνδραποδίζεσθαι 

σι 
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πειρησόμεϑα;" ταῦτα λέγοντες τοὺς Κροτωνιήτας οὔχων 
ἔπειϑον, ἀλλ᾽ ἐξαιρεϑέντες τε τὸν 4ημοχήδεα καὶ τὸν 
γαῦλον τὸν ἅμα ἤγοντο ἀπαιρεϑέντες ἀπέπλεον ὀπίσω 
ἐς τὴν ᾿Ἡσίην, οὐδ᾽ ἔτει ἐζήτησαν τὸ προσωτέρω τῆς 'EA- 
λάδος ἀπικόμενοι ἐχμαϑεῖν, ἐστερημένοι τοῦ ἡγεμόνος. 5 
τοσόνδε μέντοι ἐνετείλατό σφι 4ημοκήδης ἀναγομένοισι, 
κελεύων εἰπεῖν σφεας zfageiq ὅτι ἄρμοσται τὴν Μίλωνος 
ϑυγατέρα “ημοχήδης γυναῖχα. τοῦ γὰρ δὴ παλαιστέω MÍ- 
λωνος ἣν οὔνομα πολλὸν παρὰ βασιλέι" κατὰ δὲ τοῦτό 
μοι δοκέει σπεῦσαι τὸν γάμον τοῦτον τελέσας χρήματα 10 
μεγάλα Δημοκήδης, ἵνα φανῇ πρὸς Zageíov ἐὼν καὶ ἐν 

138 τῇ ἑωυτοῦ δόκιμος. ἀναχϑέντες δὲ ix τῆς Κρότωνος oi 
Πέρσαι ἐκπίπτουσι τῇσι νηυσὶ ἐς Ἰηπυγέην, καί σφεας 
δουλεύοντας ἔνϑαῦτα Γίλλος ἀνὴρ Ταραντῖνος φυγὰς ῥυ- 
σάμενος ἀπήγαγε παρὰ βασιλέα Δαρεῖον. ὃ δὲ ἀντὶ τού-- 15 
των ἕτοιμος ἦν διδόναι τοῦτο 0 τι βούλοιτο αὐτός. Γίλλος 
δὲ αἱρέεται καάτοδόν οἱ ἐς Τάραντα γενέσϑαι, προαπηγη- 
σάμενος τὴν συμφορήν" ἵνα δὲ μὴ συνταράξῃ τὴν Ἑλλάδα, 
ἣν δι᾿ αὐτὸν στόλος μέγας πλέῃ ἐπὶ τὴν Ἰταλίην, Κνιδίους 
μούνους ἀποχρᾶν οἱ ἔφη τοὺς κατάγοντας γένεσϑαι, δοκέων 90 
ἀπὸ τούτων ἐόντων τοῖσι Ταραντένοισι φίλων μάλιστα 
τὴν κάτοδόν οἱ ἔσεσϑαι. Δαρεῖος δὲ ὑποδεξάμενος ἔπε- 
TéÀAee* πέμψας γὰρ ἄγγελον ἐς Κνίδον κατάγειν σφέας 
ἐχέλευε Γίλλον ἐς Τάραντα. πειϑόμενοι δὲ Ζαρείῳ K»t- 
διοι Ταραντένους οὔκων ἔπτξιϑον, βίην δὲ ἀδύνατοι ἦσαν 25 
προσφέρειν. ταῦτα μέν νυν οὕτω ἐπρήχϑη᾽ οὗτοι δὲ πρῶ- 
τοι ἐκ τῆς “σίης ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπέκοντο Πέρσαι, καὶ 
οὗτοι διὰ τοιόνδε πρῆγμα κατάσκοποι ἐγένοντο. 

139 Mera δὲ ταῦτα Σάμον βασιλεὺς Ζαρεῖος αἱρέει, πο- 
λίων πασέων πρώτην Ἑλληνίδων καὶ βαρβάρων, διὰ τοι- 90 
ἡνδε τινὰ αἰτίην. Καμβύσεω τοῦ Κύρου στρατευομένου 
ἐπ iyvmvov ἄλλοι τε συχνοὶ ἐς τὴν “Ἵἴγυπετον ἀπτέκοντο 
Ἑλλήνων, oi μέν, ὡς οἶκός, κατ᾽ ἐμπορίην στρατευόμενοι, 
oi δὲ τινὲς καὶ αὐτῆς τῆς χώρης ϑεηταί" τῶν ἦν καὶ 

34. οἱ δὲ στρατευόμενοι ἢ. fort. συστρατευόμενοι 
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Συλοσῶν ὃ .diaxeog, Πολυκράτεός τε ἐὼν ἀδελφεὸς xal 
φεύγων ἐκ Σάμου. τοῦτον τὸν Συλοσῶντα κατέλαβε εὐτυ- 
χίη τις τοιήδε. λαβὼν χλανέδα καὶ περιβαλόμενος πυρρὴν 
ἡγόραζε ἐν τῇ Μέμφι" ἰδὼν δὲ αὐτὸν Δαρεῖος, δορυφόρος 
τε ἐὼν Καμβύσεω καὶ λόγου οὐδενός κω μεγάλου, ἐπεϑύ- 
μησε τῆς χλανίδος καὶ αὐτὴν προσελϑὼν ὠνέετο. ὃ δὲ 
Συλοσῶν ὁρέων τὸν Ζ)΄αρεῖον μεγάλως ἐπιϑυμέοντα τῆς 
χλανίδος, ϑείῃ τύχῃ χρεώμενος λέγει “ἐγὼ ταύτην τπεωλέω 
μὲν οὐδενὸς χρήματος, δίδωμι δὲ ἄλλως, εἴ τεδρ οὕτω δεῖ 
γενέσϑαι πάντως τοι αἱγέσας ταῦτα ὃ Ζ;΄αρεῖος παρα- 
λαμβάνει τὸ εἶμα. ὃ μὲν δὴ Συλοσῶν ἠπίστατο τοῦτό 
οἱ ἀπολωλέναι δι᾿ εὐηθείην. ὡς δὲ τοῦ χρόνου προβαί- 
νοντος Καμβύσης τε ἀπέϑανε καὶ τῷ Mayo ἐπανέστησαν 
οἱ ἑπτὰ καὶ ἐκ τῶν ἑπτὰ Δαρεῖος τὴν βασιληίην ἔσχε, 
πυνθάνεται ὁ Συλοσῶν ὡς ἣ βασιληίη περιδληλύϑοι ἐς 
τοῦτον τὸν ἄνδρα τῷ κοτὲ αὑτὸς ἔδωκε ἐν Αἰγύπτῳ δεη- 
ϑέντι τὸ εἶμα. ἀναβὰς δὲ ἐς τὰ Σοῦσα ἵζετο ἐς τὰ περό- 
ϑυρα τῶν βασιλέος οἰκίων καὶ ἔφη 4agsíov εὑεργέτης 
εἶναι. ἀγγέλλει ταῦτα ἀχούσας ὃ πυλουρὸς τῷ βασιλέι" 
ὃ δὲ ϑωμάσας λέγει πρὸς αὐτόν “καὶ τίς ἐστι Ἑλλήνων 

140 

[εὐεργέτης] τῷ ἐγὼ προαιδεῦ γεωστὶ μὲν τὴν ἀρχὴν 
ἔχων, ἀναβέβηκε δ᾽ ἢ τις ἢ οὐδείς κω παρ᾽ ἡμέας αὐτῶν, 
ἔχω δὲ χρέος εἰπεῖν οὐδὲν ἀνδρὸς Ἕλληνος. ὅμως δὲ αὑτὸν 
παράγετε ἔσω, ἵνα εἰδέω τέ ϑέλων λέγει ταῦτα." παρῆγε 
ὃ πυλουρὸς τὸν Συλοσῶντα, στάντα δὲ ἐς μέσον εἰρώτων 
oí ἑρμηνέες τίς ve εἴη καὶ τί ποιήσας εὐεργέτης φησὶ 
εἶναι βασιλέος. εἶπε ὧν ὃ Συλοσῶν πάντα τὰ περὶ τὴν 
χλανίδα γενόμενα, καὶ ὡς αὐτὸς εἴη κεῖνος ὃ δούς. ἀμείβε- 
ται πρὸς ταῦτα Ζ;αρεῖος “ὦ γενναιότατε ἀνδρῶν, σὺ κεῖ- 
γος εἷς ὃς ἐμοὶ οὐδεμίαν ἔχοντί κω δύναμιν ἔδωκας εἰ καὶ 

σμικρά, ἀλλ᾽ ὧν ἴση ye T) χάρις ὁμοίως ὡς εἰ νῦν κοϑέν 
τι μέγα λάβοιμι" ἀντ᾽ ὧν τοι χρυσὸν καὶ ἄργυρον ἄπλετον 

9. οὕτω suspectum. post γενέσθαι interpungunt HStephanus et 
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δέδωμι, ὡς μή κοτέ τοι μεταμελήσῃ Zageiov τὸν Ὑστά- 
σπεος εὖ ποιήσαντι." λέγει πρὸς ταῦτα ὃ Συλοσῶν “ἐμοὶ 

μήτε χρυσὸν ὦ βασιλεῦ μήτε ἄργυρον δίδου, ἀλλ᾽ ἀνασω- 
σάμενος μοι δὸς τὴν πατρίδα Σάμον, τὴν νῦν ἀδελφεοῦ 
τοῦ ἐμοῦ Πολυκράτεος ἀποθανόντος ὑπὸ ᾿Οροίτεω ἔχει 
δοῦλος ἡμέτερος" ταύτην μοι δὸς ἄνευ τε φόνου καὶ ἐξαν- 

141 δραποδίσιος:" ταῦτα ἀχούσας zfagetog ἀπέστελλε στρα- 
τιήν τε καὶ στρατηγὸν Ovávea ἀνδρῶν τῶν ἑπτὰ γενόμενον, 
ἐντειλάμενος, ὅσων ἐδεήϑη ὃ Συλοσῶν, ταῦτά οἱ ποιέειν 
ἐπιτελέα. καταβὰς δὲ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν ὃ Ὀτάνης ἔστελλε 

τὴν στρατιήν. 
Τῆς δὲ Σάμου Μαιάνδριος ὃ ἸΠαιανδρίου εἶχε τὸ 

κράτος, ἐπιτροπαίην παρὰ Πολυχράτεος λαβὼν τὴν ἀρ- 
χήν᾽ τῷ δικαιοτάτῳ ἀνδρῶν βουλομένῳ γενέσϑαι ovx ἔξε- 
γένετο. ἐπειδὴ γάρ οἱ ἐξαγγέλϑη ὁ Πολυκράτεος ϑάνατος; 
ἐποίέξε τοιάδε᾽ πρῶτα μὲν Διὸς ἐλευϑερίου βωμὸν ἱδρύ- 
σατο καὶ τέμενος περὶ αὑτὸν οὔρισε τοῦτο τὸ νῦν ἐν τῷ 
προαστείῳ ἐστί" μετὰ δέ, ὥς οἱ ἐπεποίητο, ἐκκλησίην συν- 
αγείρας πάντων τῶν ἀστῶν ἔλεξε τάδε. “ἐμοί, ὡς ἔστε 

καὶ ὑμεῖς, σκῆπτρον καὶ δύναμις πᾶσα ἡ Πολυκράτεος 
ἐπιτέτραπται, καί μοι παρέχει νῦν ὑμέων ἄρχειν. ἐγὼ 
δὲ τὰ τῷ πέλας ἐπιιπελήσσω, αὑτὸς κατὰ δύναμιν οὗ ποιή- 
σω οὔτε γάρ μοι Πολυχράτης ἤρεσχε δεσπόζων ἀνδρῶν 
ὁμοίων ἑωυτῷ οὔτε ἄλλος ὅστις τοιαῦτα ποιέει. Πολυ- 

χράτης μέν vv» ἐξέπλησε μοῖραν τὴν ἑωυτοῦ, ἐγὼ δὲ 
ἐς μέσον τὴν ἀρχὴν τιϑεὶς ἰσονομέην ὑμῖν προαγορεύω. 
τοσάδε μέντοι δικαιῶ γέρεα ἐμξεωυτῷ γενέσϑαι, ἐκ μέν ye 
τῶν “Πολυκράτεος χρημάτων ἐξαίρετα ἕξ τάλαντά μοι ye- 
γέσϑαι, ἱρωσύνην δὲ πρὸς τούτοισι αἱρεῦμαι αὐτῷ τέ μοι 
καὶ τοῖσι ἀπ᾽ ἐμεῦ αἰεὶ γινομένοισι τοῦ Διὸς τοῦ ἔἐλευ- 
ϑερίου" τῷ αὑτός τε ἱρὸν ἱδρυσάμην καὶ τὴν ἐλευϑερίην 
ὑμῖν περιτίϑημι ὃ μὲν δὴ ταῦτα τοῖσι Σαμίοισι ἔπαγ- 

1. μεταμελήση ἢ: μεταμελήσει || 4. δὸς om. sv. Bekker | 18. ἐπι- 
τροπαίην BR: ἐπιτροπέειν AB, ἐπιτροπεύειν ΟΡ || 18. οἱ om. ABC. 
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γέλλετο" τῶν δέ τις ἐξαναστὰς εἶπε “ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄξιος εἷς 
σύ γε ἡμέων ἄρχειν, γεγονώς τε κακῶς καὶ ἐὼν 0Ae9goc: 
ἀλλὰ μᾶλλον ὅκως λόγον δώσεις τῶν μετεχείρισας χρημά- 
των. ταῦτα εἶπε ἐὼν iv τοῖσι ἀστοῖσι δόκιμος, τῷ οὔ- 143 
voua ἦν Τελέσαρχος. Παιάνδριος δὲ νόῳ λαβὼν ὡς εἰ 
Leve, τὴν ἀρχήν, ἄλλος τις ἀνε αὐτοῦ τύραννος κατα- 
στήσεται, οὐδὲν ἔτι ἐν νόῳ εἶχε μετιέναι αὐτήν, ἀλλ᾽ ὡς 
ἀνεχώρησε ἐς τὴν ἀκρόπολιν, μεταπεμπόμενος ἕνα ἕκαστον 
ὡς δὴ λόγον τῶν χρημάτων δώσων, συνέλαβε σφέας καὶ 
κατέδησε. oi μὲν δὴ ἐδεδέατο, ἸΠαιάνδριον δὲ μετὰ ταῦτα 
κατέλαβε νοῦσος. ἐλπίζων δέ μὲν ἀποθϑανέεσθαι ὃ ἀδελ- 
φεός, τῷ οὔνομα ἦν “Ιυκάρητος, ἵνα εὐπετεστέρως κατά- 
σχῃ τὰ ἐν τῇ Σάμῳ πρήγματα, καταχτείνει τοὺς δεσμώτας 
πάντας" ov γὰρ δή, ὡς οἴκασι, ἐβούλοντο εἶναι ἐλούϑεροι. 

Ἐπειδὴ ὧν ἀπίκοντο ἐς τὴν Σάμον οἱ Πέρσαι κατά- 144 
γοντες Συλοσώντα, οὔτε τίς σφι χεῖρας ἀνταξίρεται, ὑὕπό- 
σπονδοί τε ἔφασαν εἶναι ἕτοιμοι οἱ τοῦ άιανδρέου στα- 
σιῶται καὶ αὑτὸς Παιάνδριος ἐχχωρῆσαι ix τῆς νήσου. 
καταινέσαντος δ᾽ ἐπὶ τούτοισι Ὀτάνεω καὶ σπεισαμένου, 
τῶν Περσέων οἱ πλείστου ἄξιοι ϑρόνους ϑέμενοι κατεν- 
αντίον τῆς ἀκροπόλιος κατέατο. Ἰαιανδρέῳ δὲ τῷ τυ- 14 
ράννῳ ἦν ἀδελφεὸς ὑπομαργότερος, τῷ οὔνομα ἦν Χαρί-. 
λεως" οὗτος ὅ τι δὴ ἐξαμαρτὼν ἐν γοργύρῃ ἐδέδοτο, καὶ 
δὴ τότε ἐπαχούσας v6 τὰ πρησσόμξνα ποῖ, διακύψας διὰ 
τῆς γοργύρης, ὡς εἶδε τοὺς Πέρσας εἰρηναίως κατημένους, 
ἐβόα τε καὶ ἔφη λέγων Μαιανδρίῳ ϑέλειν ἐλϑεῖν ἐς λό- 
γους. imaxovcag δὲ ὃ Μαιάνδριος λύσαντας αὑτὸν ἐκέλευε 
ἄγειν πταρ᾽ ἑωυτόν" ὡς δὲ ἄχϑη τάχιστα, λοιδορέων τε καὶ 
καχίζων ui» ἀνέπειϑε ἐπιϑέσϑαι τοῖσι Πέρσῃσι, λέγων 
τοιάδε. “ἐμὲ μέν, ὦ κάκιστε ἀνδρῶν, ἐόντα σεωυτοῦ ἀδελ- 
φεὸν καὶ ἀδικήσαντα οὐδὲν ἄξιον δεσμοῦ δήσας γοργύρης 
ἠξίωσας" ὁρέων δὲ τοὺς Πέρσας ἐχβάλλοντάς τέ σε xol . 
ἄνοικον ποιέοντας οὗ τολμᾷς τίσασϑαι, οὕτω δή τι ἐόντας 

1. τῶν ΟΠ: τῷ | 2. χαχὸς PR ἢ 1. οὐδὲν ἔτι St: οὐδ᾽ ἔτι 4, οὐ 
δή τι ceteri | 11. οἵ ve? || στρατιῶται ABC 

Herodotus I. 18 



274 HPOAOTOY T 

εὐπεετέας χειρωϑῆναι. ἀλλ᾽ εἴ τοι σὺ σφέας καταρρώ- 
δηκας, ἐμοὶ δὸς τοὺς ἐπικούρους, καί σφεας ἐγὼ τιμω- 

ρήσομαι τῆς ἐνθάδε ἀπέξιος᾽" αὑτὸν δέ σε ἐκπέμψαι ἐχ 
1460 τῆς νήσου ἕτοιμος εἰμί." ταῦτα δὲ ἔλεξε ὁ Χαρίλεως" 

Μαιάνδριος δὲ ὑπτέλαβε τὸν λόγον, ὡς μὲν ἐγὼ δοκέω, ovx 5 
ἐς τοῦτο ἀφροσύνης ἀπικόμενος ὡς δόξαι τὴν ἑωυτοῦ δύ- 
γαμιν περιέσεσϑαι τῆς βασιλέος, ἀλλὰ φϑονήσας μᾶλλον 
Συλοσώντι εἰ ἀπονητὶ ἔμελλε ἀπολάμψεσϑαι ἀχέραιον τὴν 
πόλιν. ἐρεϑίσας ὧν τοὺς Πέρσας ἤϑελε ὡς ἀσϑενέστατα 
ποιῆσαι τὰ Σάμια πρήγματα καὶ οὕτω παραδιδόναι, cU 10 
ἐξεπειστάμενος ὡς παϑόντες οἱ Πέρσαι κακῶς τεροσεμτει- 
χρανέεσϑαι ἔμελλον τοῖσι Σαμίοισι, εἰδὼς τε ἑωυτῷ aoqa- 
λέα ἔχδυσιν ἐοῦσαν ἐκ τῆς νήσου τότε ἐπεὰν αὑτὸς βούλη- 
ται ἐπεποίητο γάρ οἱ κρυπτὴ διωρυξ ix τῆς ἀκροπόλιος 
φέρουσα ἐπὶ ϑάλασσαν. αὑτὸς μὲν δὴ ὃ Παιάνδριος ἔχ- 15 
πλέξι ἐκ τῆς Σάμου" τοὺς δ᾽ ἐπικούρους πάντας ὅπιλίσας 
ó Χαρίλεως, καὶ ἀναπετάσας τὰς πύλας, ἐξῆκε ἐπὶ τοὺς 
Πέρσας οὔτε προσδεκομένους τοιοῦτο οὐδὲν δοκέοντας τὲ 
δὴ πάντα συμβεβάναι. ἐμπεσόντες δὲ οἱ ἐπίκουροι τῶν 
Περσέων τοὺς διφροφορευμέναους ve xal λόγου πλείστου 30 
ἐόντας ἔχτεινον. καὶ οὗτοι μὲν ταῦτα ἐποίευν, ἡ δὲ ἄλλη 
στρατιὴ 1) Περσικὴ ἐπεβοήϑεε᾽ πειεζεύμενοι δὲ οἱ ἐπέκου- 

147 oo. ὀπίσω κατειλήϑησαν ἐς τὴν ἀχρότολιν. Ὀτάνης δὲ 
ὁ στρατηγὸς ἰδὼν πάϑος μέγα Πέρσας πεπογϑύότας, ἐν- 
τολὰς μὲν τὰς ΖΔαρεῖός οἱ ἀποστέλλων ἐνετέλλετο, μήτε 25 
χτείνειν μηδένα Σαμίων μήτε ἀνδραποδίζεσθαι ἀπαϑέα 
τε κακῶν ἀποδοῦναι τὴν νῆσον Συλοσῶντι, τουτέων μὲν 
τῶν ἐντολέων μεμνημένος ἐπελανϑάγετο, ὃ δὲ παρήγγειλε 
τῇ στρατιῇ πάντα τὸν ἂν λάβωσι καὶ ἄνδρα xal τεαῖδα 
ὁμοίως κτείνειν. ἐνθαῦτα τῆς στρατιῆς οἱ μὲν τὴν ἀκρό-- 80 
πολεν ἐπολιόρκεον, οἱ δὲ ἔκτεινον τεάντα τὸν ἐμποδὼν γι- 

. γόμενον ὁμοίως ἔν τε ἱρῷ καὶ ἔξω ἱροῦ. 
148 Μαιάνδριος δὲ ἀποδρὰς ἐκ τῆς Σάμου ἐκχηιλέει ἐς “α- 

κεδαίμονα᾽ ἀπικόμενος δὲ ἐς αὐτὴν καὶ ἀνενεικάμενος τὰ 

11. χαχῶς om, 480 ἢ πάρος ἐμπιχρανέεσϑαι Pr: an πρὸς αὐτῶν 
ἐμπ. | 19. ἤδη St. | 25. μὲν Herold: τε [οὗ om. 480 
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ἔχων ἐξεχώρησε, ἐποίεε τοιάδε" ὅχως ποτήρια ἀργύρεά 
τε καὶ χρύσεα προϑεῖτο, οἱ μὲν ϑεράποντες αὐτοῦ ἐξέσμων 
αὐτά, ὃ δ᾽ ἂν τὸν χρόνον τοῦτον τῷ Κλεομένεϊ τῷ “Ἵνα- 
ξανδρέδεω ἐν λόγοισι ἐών, βασιλεύοντι Σπάρτης, moonyé 

5 μιν ἐς τὰ olxía* ὅχως δὲ ἴδοιτο Κλεομένης τὰ ποτήρια, 
ἀπεϑώμαζέ τε καὶ ἐξεπλήσσετο" ὃ δὲ ἂν ἐκέλευε αὐτὸν 
ἀποφέρεσϑαι αὐτῶν ὅσα βούλοιτο. τοῦτο καὶ δὲς καὶ τρὶς 
εἴπαντος Μαιανδρίου ὃ Κλεομένης δικαιότατος ἀνδρῶν 
γίνεται, ὃς λαβεῖν μὲν διδόμενα οὐκ ἐδικαίου, μαϑὼν δὲ 

10 ὡς ἄλλοισι διδοὺς τῶν ἀστῶν εὑρήσεται τιμωρίην, βὰς 
ἐπὶ τοὺς ἐφόρους ἄμεινον εἶναι ἔφη τῇ Σπάρτῃ τὸν ξεῖνον 
τὸν Σάμιον ἀπαλλάσσεσϑαι ἐκ τῆς Πελοποννήσου, ἵνα μὴ 
ἀναπείσῃ ἢ αὐτὸν ἢ ἄλλον τινὰ Σπαρτιητέων καχὸν γενέ- 
σθαι. οἵ δ᾽ ὑπακούσαντες ἐξεκήρυξαν Μαιάνδριον. τὴν 149 

1$ δὲ Σάμον [σαγηνεύσαντες]Ϊ οἱ Πέρσαι παρέδοσαν ZvÀo- 
σῶντι ἔρημον ἐοῦσαν ἀνδρῶν. ὑστέρῳ μέντοι χρόνῳ καὶ 
συγχατοίκισε αὑτὴν ὃ στρατηγὸς ᾿Οτάνης Ex ve ὄψιος ὀνεί- 
ρου xal νούσου ἢ μιν κατέλαβε γοσῆσαι τὰ αἰδοῖα. 

Ἐπὶ δὲ Σάμον στρατεύματος γαυτιχοῦ οἰχομένου Βα- 150 
20 βυλώνιοι ἀπέστησαν, κάρτα εὖ παρεσκευασμένοι" ày ὅσῳ 

yag ὅ τε Μάγος "exe xal οἱ ἑπτὰ ἐπανέστησαν, ἐν τούτῳ 
παντὶ τῷ χρόνῳ καὶ τῇ ταραχῇ ἐς τὴν πολιορκέην παρε- τς 
σχευάζοντο. xaí κως ταῦτα ποιεῦντες éAavOavoy. ἐπείτε 
δὲ ἐκ τοῦ ἐμφανέος ἀπέστησαν, ἐποίησαν τοιόνδε" τὰς 

25 μητέρας ἐξελόντες, γυναῖχα ἕκαστος μέαν προσεξαιρέετο 
τὴν ἐβούλετο ἐκ τῶν ἑωυτοῦ οἰκίων, τὰς δὲ λοιπὰς ἁπτά- 
σας συναγαγόντες ἀπέπνιξαν᾽ τὴν δὲ μίαν ἕκαστος σιτο- 

ποιὸν ἐξαιρέετο᾽ ἀπέπνιξαν δὲ αὐτάς, ἵνα μή σῴξων τὸν 

σῖτον ἀναισιμώσωσι. πυϑόμενος δὲ ταῦτα ὃ Ζ:αρεῖος καὶ 151 
.80 συλλέξας πᾶσαν τὴν ἑωυτοῦ. δύναμιν ἐστρατεύετο ἐπ᾽ ab- 

τούς, ἐπελάσας δὲ ἐπὶ τὴν Βαβυλῶνα ἐπολιόρκεε φροντίς 
ζοντας οὐδὲν τῆς πολιορκίης. ἀναβαίνοντες γὰρ. ἐπὶ τοὺς 
προμαχεῶνας τοῦ τείχεος oi Βαβυλώνιοι κατωρχέοντο καὶ 
χατέσκωπτον Δαρεῖον. καὶ τὴν στρατιὴν αὑτοῦ, "xol τις 

13. ἢ αὐτὸν PH: αὐτὸν || 15. σαγηνεύσαντες secl. St. 
18* 
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αὐτῶν εἶπε τοῦτο τὸ ἔπος. “τί κάτησϑε ὦ Πέρσαι i»- 
ϑαῦτα, ἀλλ᾽ ovx ἀπαλλάσσεσϑε; τότε γὰρ αἱρήσετε ἡμέας, 
ἐπεὰν ἡμίονοι τέκωσι" τοῦτο εἶπε τῶν τις Βαβυλωνίων 

152 οὐδαμὰ ἐλπίζων ἂν ἡμίονον τεκεῖν. ἑπτὰ δὲ μηνῶν καὶ 
ἐνιαυτοῦ διεληλυϑότος ἤδη Ó 4ageióg τε ἤσχαλλε καὶ ἡ 
στρατιὴ πᾶσα οὗ δυνατὴ ἐοῦσα ἑλεῖν τοὺς Βαβυλωνίους. 
καέτοι πάντα σοφίσματα καὶ πάσας μηχανὰς ἑἐπεποιήκεε 
ἐς αὐτοὺς Δαρεῖος" ἀλλ᾽ οὐδ᾽ dg ἐδύνατο ἑλεῖν σφεας, 
ἄλλοισί τε σοφίσμασι πειρησάμενος, καὶ δὴ καὶ τῷ Κῦρος 
εἶλε σφέας, καὶ τούτῳ ἐπειρήϑη. ἀλλὰ γὰρ δεινῶς ἦσαν 
ἐν φυλακῇσι οἱ Βαβυλώνιοι, οὐδὲ σφέας οἷός τε ἦν ἑλεῖν. 

153 ἐνθαῦτα εἰχοστῷ μηνὶ Ζωπύρῳ τῷ Μεγαβύζου, τούτου ὃς 
τῶν ἑπτὰ ἀνδρῶν ἐγένετο τῶν τὸν ἴαγον κατελόντων, 
τούτῳ τῷ Μεγαβύζου παιδὶ Ζωπύρῳ ἐγένετο τέρας τόδε" 
τῶν οἱ σιτοφόρων ἡμιόνων ula ἔτεκχδ. ὡς δέ οἱ ἐξαγγέλϑη 
καὶ ὑπὸ ἀπιστίης αὐτὸς Ó Ζώπυρος εἶδε τὸ βρέφος, ἀπεί- 
πας τοῖσι ἰδοῦσι μηδενὶ φράζειν τὸ γεγονὸς ἐβουλεύετο. 
καί οἱ πρὸς và τοῦ Βαβυλωνίου δήματα, ὃς κατ᾽ ἀρχὰς 
ἔφησε, ἐπεάν περ ἡμίονοι τέκωσι, τότε τὸ τεῖχος ἁλώσε- 
σϑαι, πρὸς ταύτην τὴν φήμην Ζωπύρῳ ἐδόκεε εἶναι ἁλώ- 
σιμος ἡ Βαβυλών" σὺν γὰρ ϑεῷ ἐκεῖνόν ve εἰπεεῖν καὶ 

154 ἑωυτῷ τεχεῖν τὴν ἡμίονον. ὡς δέ οἱ ἐδόκεε μόρσιμον εἶναι 
ἤδη τῇ Βαβυλῶνι ἁλίσκεσϑαι, προσελϑὼν 4Ιαρείου ἀσε- 
πυνϑάνετο εἰ περὶ πολλοῦ κάρτα ποιέεται τὴν Βαβυλῶνα 
ἑλεῖν. πυϑόμενος δὲ ὡς πολλοῦ τιμῷτο, ἄλλο ἐβουλεύ- 
ετο, ὕκως αὐτός τε ἔσται ὃ ἑλὼν αὑτὴν καὶ ἑωυτοῦ τὸ 
ἔργον ἔσται" κάρτα γὰρ ἐν τοῖσι Πέρσησι αἱ ἀγαϑοεργίαι 
ἐς τὸ πρόσω μεγάϑεος τιμῶνται. ἄλλῳ μέν νυν ovx ἐφρά- 
ζετο ἔργῳ δυνατὸς εἶναί μὲν ὑποχειρίην ποιῆσαι, εἰ δ᾽ 
ἑωυτὸν λωβησάμενος αὐτομολήσεις ἐς αὐτούς. ἐνθαῦτα 

ἐν ἐλαφρῷ ποιησάμενος ἑωυτὸν λωβᾶται λώβην enixe 
στον ἀποταμὼν γὰρ ἑωυτοῦ τὴν ῥῖνα xal và ὦτα xol 

Ι 
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τὴν κόμην κακῶς περικείρας καὶ μαστιγώσας ἦλϑε παρὰ 
Δαρεῖον. 4]αρεῖος δὲ κάρτα βαρέως ἤνεικε ἰδὼν ἄνδρα 155 
δοκιμώτατον λελωβημένον, ἔχ τὸ τοῦ ϑρόνου ἀναπηδήσας 
ἀνέβωσέ τε καὶ εἴρετό μιν ὅστις εἴη ὃ λωβησάμενος καὶ 

δ 0 τι ποιήσαντα. ὃ δὲ εἶπε “οὐκ ἔστε οὗτος ὡνήρ, ὅτι 
μὴ σύ, τῷ ἐστὶ δύναμις τοσαύτη ἐμὲ δὴ ὧδε διαϑεῖναι" 
οὐδέ τις ἀλλοτρίων ὦ βασιλεῦ τάδε ἔργασται, ἀλλ᾽ αὐτὸς 
ἐγὼ ἐμεωυτόν, δεινόν τι ποιεύμενος Ἡσσυρίους Πέρσῃσι 
καταγελᾶν." ὃ δ᾽ ἀμείβετο ' “ὦ σχετλιώτατε ἀνδρῶν, ἔργῳ 

10 τῷ αἰσχίστῳ οὔνομα τὸ κάλλιστον ἔϑευ, φὰς διὰ τοὺς 
πολιορχεομένους σεωυτὸν ἀνηκέστως διαϑεῖναι. τί δ᾽, 

μάταιε, λελωβημένου σεῦ ϑᾶσσον οἱ πολέμιοι παραστή.- 
σονται; κῶς οὐχ ἐξέπλωσας τῶν φρενῶν σεωυτὸν δια- 
φϑείρας ; δ δὲ εἶπε “εἰ μέν τοι ὑπερετέϑεα τὰ ἔμελλον 

15 ποιήσειν, οὐκ ἄν με περιεῖδες᾽" γῦν δ᾽ ἐπ᾽ ἐμεωυτοῦ βαλό- 
μενος ἔπρηξα. ἤδη ὧν ἣν μὴ τῶν σῶν δεήσῃ, algéouev 
Βαβυλῶνα. ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἔχω αὐτομολήσω ἐς τὸ τεῖ- 
χος καὶ φήσω πρὸς αὐτοὺς ὡς ὑπὸ σεῦ vaÓ0e ἔπαϑον᾽ 

καὶ δοκέω, πείσας σφέας ταῦτα ἔχειν οὕτω, τεύξεσϑαι 
20 στρατιῆς. σὺ δέ, ἀπ᾽ ἧς ἂν ἡμέρης ἐγὼ ἐσέλθϑω ἐς τὸ 

τεῖχος, ἀπὸ ταύτης ἐς δεκάτην ἡμέρην τῆς σεωυτοῦ στρα- 
τιῆς, τῆς οὐδεμία ἔσται ὦρη ἀπολλυμένης, ταύτης χιλίους 
τάξον κατὰ τὰς Σεμιράμιος καλεομένας πύλας" μετὰ δὲ 

αὖτις ἀπὸ τῆς δεκάτης ἐς ἑβδόμην ἄλλους μοι τάξον δισ- 
25 χιλέους κατὰ τὰς Νινέων καλεομένας πύλας" ἀπὸ δὲ τῆς 

ἑβδόμης διαλείπειν εἴκοσι ἡμέρας, καὶ ἔπειτα ἄλλους κά- 
τισον ἀγαγὼν κατὰ τὰς Χαλδαίων καλεομένας σεύλας, τε- 
τρακισχιλίους. ἐχόντων δὲ μήτε οἱ πρότεροι μηδὲν τῶν 
ἀμυνεύντων μήτε οὗτοι, πλὴν ἐγχειριδίων" τοῦτο δὲ ἐᾶν 

30 ἔχειν. μετὰ δὲ τὴν εἰκοστὴν ἡμέρην ἰϑέως τὴν μὲν ἄλλην 
στρατιὴν κελεύειν πέριξ προσβάλλειν πρὸς τὸ τεῖχος, Πέρ- 

1. ἀεικέως | 4. τε om. 4486 | 5. ἀνὴρ ἢ | 1. ουδὲ 48Ρ: οὔτε | 
τις] τῶν τις Krüger | ἀλλοτρίων) ἄλλος ἀνϑρώπων St. | 11. δ᾽ om. 

ABC | 14. μέν ἴοι 4, μὲν col Krüger | 16. μή τι — ἐνδεήσῃ St. | 
18. πέπονϑα PR | 22. μηδεμία R || 26. διαλιπὼν 486 || 29. ἀμυνούντων 
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Gag δέ uo, τάξον xara ve τὰς Βηλίδας καλεομένας καὶ 
Κισσίας πύλας. ὡς γὰρ ἐγὼ δοκέω, ἐμέο μεγάλα ἔργα 
ἀποδεξαμένου, τά τε ἄλλα ἐπιτρέψονται ἐμοὶ Βαβυλώνιοι 
xal δὴ καὶ τῶν πυλέων τὰς βαλανάγρας᾽ τὸ δὲ ἐνθεῦτεν 

156 ἐμοί τε καὶ “Πέρσῃσι. μελήσει τὰ δεῖ ποιέειν." ταῦτα ἐν- 
τειλάμενος ἤιε ἐπὶ τὰς σύλας, ἐπεισερεφόμεγος ὡς δὴ ἀλη- 
ϑέως αὐτόμολος. δρῶντες δὲ ἀπὸ τῶν πύργων οἷ κατὰ 
τοῦτο τεταγμένοι κατέτρεχον κάτω καὶ ὀλίγον τι παρα- 
κλέναντες τὴν ἑτέρην πύλην εἰρώτων τίς τε εἴη καὶ ὅτευ 
δεόμενος ἤχοι. ὃ δέ σφι ἠγόρευε ὡς εἴη τε Ζώπυρος καὶ 
αὑτομολέοι ἐς ἐκείνους. ἦγον δή μὲν οἱ πυλουροί, ταῦτα 
ὡς ἤκουσαν, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῶν Βαβυλωνέων" καταστὰς δὲ 
ἐπ αὐτὰ κατοικτέζετο, φὰς ὑπὸ 4ᾳαρείου πεπονϑέναι τὰ 
ἐπεπόνϑεε ὑπ᾽ ἑωυτοῦ, παϑεῖν δὲ ταῦτα διότι συμβου- 
λεῦσαί οἱ ἀπανιστάγαι τὴν στρατιήν, ἐπείτε δὴ οὐδεὶς 
πόρος ἐφαίνετο τῆς ἁλώσιος. yv» τε ἔφη λέγων “ἐγὼ 
ὑμῖν ὦ Βαβυλώνιοι fj ἥκω μέγιστον ἀγαϑόν, “4αρείῳ δὲ καὶ 
τῇ στρατιῇ καὶ Πέρσῃσι μέγιστον xaxóv: ov γὰρ δὴ ἐμέ 
ye ὧδε λωβησάμενος κατατεροΐξεται" ἐπίσταμαι δ᾽ αὐτοῦ 
πάσας τὰς διεξόδους τῶν βουλευμάτων." τοιαῦτα ἔλεγε. 

157 oi δὲ Βαβυλώνιοι ὁρῶντες ἄνδρα τὸν ἐν Πέρσῃσι δοκιμώ- 
τατον ῥινός τε xal ὥτων ἐστερημένον, μάστιξέ τε.καὶ αἵ- 
ματι ἀναπεφυρμένον, τεάγχυ ἐλυείσαντες λέγειν μιν ἀληϑέα 
καί σφι ἥχειν σύμμαχον, ἐπιτράπεσϑαι ἕτοιμοι σαν τῶν 
ἐδέετο σφέων" ἐδέετο δὲ στρατιῆς. ὃ δὲ ἐπείτε αὑτῶν 
τοῦτο παρέλαβε, ἐποίεε τά περ τῷ “΄αρείῳ συνεθήκατο" 
ἐξαγαγὼν γὰρ τῇ δεκάτῃ ἡμέρῃ τὴν στρατιὴν τῶν Βαβυ- 
λωνέων καὶ κυκλωσάμενος τοὺς χιλίους, τοὺς πρώτους ἔνε- 

τείλατο Δαρείῳ τάξαι, τούτους κατεφόνευσε. μαϑόντες 
δέ μὲν οἱ Βαβυλώνιοι τοῖσι ἔπεσι τὰ ἔργα παρεχόμενον 
ὅμοια, πάγχυ περιχαρέες ἐόντες πᾶν δὴ ἕτοιμοι ἧσαν ὕπη- 
ῥετέειν. ὃ δὲ διαλιπὼν ἡμέρας τὰς συγκειμένας, αὖτις 

5. τὰ δεῖ Reiske: τάδε [| 14. edebatur vulgo συμβουλεύσαι | 15. δὴ 
Schweigháuser: om, P, δὲ celeri [| 18. χαὶ IIégogo: om. PH ἢ 22. xci 
μαστιξί 



N Ga. - Ku 

6 ivre s eet Ia μα Un tX 



SK. 
y 

^ eui eo, * «4. 
. 



HPOAOTOY T 279 

ἐπιλεξάμενος τῶν Βαβυλωνίων ἐξήγαγε xal κατεφόνευσε 
τῶν Δαρείου στρατιωτέων τοὺς δισχιλίους. ἰδόντες δὲ 

καὶ τοῦτο τὸ ἔργον οἱ Βαβυλώνιοι πάντες Ζωπύυρον εἶχον 
ἐν στόμασι αϊἰνέοντες. ὃ δὲ αὖτις διαλιπὼν τὰς συγκει-- 

ὅ μένας ἡμέρας ἐξήγαγε ἐς τὸ προειρημένον, καὶ κυκλωσά- 

10 

15 

90 

μενος κατεφόνευσε vovg τετρακισχιλίους. ὡς δὲ καὶ τοῦτο 

χατέργαστο, πάντα δὴ ἣν ἐν τοῖσι Βαβυλωνίοισι Ζώπυρος, 
καὶ στρατάρχης τε οὗτός σφι καὶ τειχοφύλαξ ἀπεδέδεκτο. 
προσβολὴν δὲ Δαρείου κατὰ τὰ συγκείμενα ποιευμέναυ 158 
πέριξ τὸ τεῖχος, ἐνθαῦτα δὴ πάντα τὸν δόλον ὃ Ζώπυρος 
ἐξέφαινε. οἱ μὲν γὰρ Βαβυλώνιοι ἀναβάντες ἐπὶ τὸ τεῖ- 
xoc ἡμύγνοντο τὴν Ζαρείου στρατιὴν προσβάλλουσαν, ὃ δὲ 
Ζώπυρος τάς τε Κισσίας καὶ Βηλίδας καλεομένας πύλας 

ἀναπετάσας ἐσῆκε τοὺς Πέρσας ἐς τὸ τεῖχος. τῶν δὲ Βα- 
βυλωνίων oi μὲν εἶδον τὸ ποιηϑέν, οὗτοι μὲν ἔφευγον ἐς 
τοῦ Διὸς τοῦ Βήλου τὸ ἱρόν" oi δὲ ovx εἶδον, ἔμενον iv 
τῇ ἑωυτοῦ τάξι ἕκαστος, ἐς ὃ δὴ καὶ οὗτοι ἔμαϑον προ- 
δεδομένοι. 

Βαβυλὼν μέν νυν οὕτω τὸ δεύτερον αἱρέϑη. 4΄αρεῖος 159 
δὲ ἐπείτε ἐχράτησε τῶν Βαβυλωνίων, τοῦτο μὲν σφέων 
τὸ τεῖχος περιεῖλε καὶ τὰς πύλας πάσας ἀπέσπασε" τὸ 

4 / € M A M ^ 3 δ 

yao πρότερον ἑλὼν Κῦρος τὴν Βαβυλῶνα ἐποίησε τούτων 
οὐδέτερον" τοῦτο δὲ ὃ Δαρεῖος τῶν ἀνδρῶν τοὺς κορυ- 

, 2 , - φαίους μάλιστα ἐς τρισχιλίους ἀνεσχολόζεισε, τοῖσι δὲ Aot- 
- 2 M , 3 € 2 ποῖσε Βαβυλωνίοισι ἀπέδωχε τὴν πόλιν οἰχέξιν. ὡς ὃ 

ἕξουσι γυναῖχας oí Βαβυλώνιοι ἵνα σφι γενεὴ ὑπεογένηται, 
τάδε Ζαρεῖος προϊδὼν ἐποίησε" τὰς γὰρ ἑωυτῶν, ὡς καὶ 
xov ἀρχὰς δεδήλωται, ἀπέπνιξαν οἱ Βαβυλώνιοι τοῦ σέτου 
προορέοντες᾽" ἐπέταξε τοῖσι περιοίχοισι ἔϑνεσι γυναῖχας 
ἐς Βαβυλῶνα κατιστάναι, ὅσας δὴ ἑκάστοισι ἐπιτάσσων, 
ὥστε πέντε μυριάδων τὸ κεφαλαίωμα τῶν γυναικῶν Gvy- 
TÀO9e* ἐκ τουτέων δὲ τῶν γυναικῶν οἱ νῦν Βαβυλώνιοι 
γεγόγασι. 
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Ζωπύρου δὲ οὐδεὶς ἀγαϑοεργέην Περσέων ὑπερεβά- 
λετο παρὰ zfagelo κριτῇ οὔτε τῶν ὕστερον γενομένων 
οὔτε τῶν πρότερον, ὅτε μὴ Κῦρος μοῦνος" τούτῳ γὰρ 
οὐδεὶς Περσέων ἠξίωσέ κω ἑωυτὸν συμβαλεῖν. πολλάκες 
δὲ 4αρεῖον λέγεται γνώμην τήνδε ἀποδέξασϑαι, ὡς βού- 
λοιτο ἂν Ζώπυρον εἶναι ἀπαϑέα τῆς ἀεικείης μᾶλλον ἢ 
Βαβυλῶνας οἱ εἴχοσι πρὸς τῇ ἐούσῃ προσγενέσθαι. ἐτέ- 
μησε δέ μὲν μεγάλως" καὶ γὰρ δῶρα οἱ ἀνὰ πὰν ἔτος 
ἐδίδου καῦτα τὰ Πέρσησι ἐστὶ τιμιώτατα, καὶ τὴν Βαβυ- 
λῶνά οἱ ἔδωκε ἀτελέα νέμεσϑαι μέχρι τῆς ἐχεένου ζόης, 
καὶ ἄλλα πολλὰ ἐπέδωκε. Ζωπύρου δὲ τούτου γένεται 
Μεγάβυζος, ὃς ἐν ΑἸϊγύπτῳ ἀντία ᾿4ϑηναίων καὶ τῶν 
συμμάχων ἐστρατήγησε᾽ Μεγαβύζου δὲ τούτου γένεται Ζώ- 
πυρος, ὃς ἐς 4ϑήνας ηὐτομόλησε ἐκ Περσέων. 

2. 3. οὐδὲ --- οὐδὲ 41 ἢ 5. Δαρεῖον om. 4860 
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Mera δὲ τὴν Βαβυλῶνος αἵρεσιν ἐγένετο ἐπὶ Σκύϑας 1 
αὐτοῦ Δαρείου ἔλασις. ἀνϑεύσης γὰρ τῆς 240íng ἀνδράσι 
καὶ χρημάτων μεγάλων συνιόντων, ἐπεϑύμησε 0 Ζαρεῖος 
τίσασϑαι Σκύϑας, ὅτι ἐκεῖνοι πρότεροι ἐσβαλόντες ἐς τὴν 
Μηδικὴν καὶ νικήσαντες μάχῃ τοὺς ἀντιουμένους ὑπῆρξαν 
ἀδικίης. τῆς γὰρ ἄνω ᾿Ασίης ἦρξαν, ὡς καὶ πρότερόν μοι 
εἴρηται, Σκχύϑαι ἔτεα δυῶν δέοντα τριήκοντα. Κιμμερίους 
γὰρ ἐπιδιώχοντες ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿4σίην, καταπαύσαντες 
τῆς ἀρχῆς Μήδους" οὗτοι γὰρ πρὶν ἢ Σκύϑας ἀπικέσθαι 
ἦρχον τῆς ᾿σίης. τοὺς δὲ Σχύϑας ἀποδημήσαντας ὀχτὼ 
καὶ εἴκοσι ἔτεα καὶ διὰ χρόνου τοσούτου κατιόντας ἐς τὴν 

σφετέρην ἐξεδέξατο οὐκ ἐλάσσων πόνος τοῦ Μηδικοῦ" εὗ- 
go» γὰρ ἀντιουμένην σφίσι στρατιὴν οὐκ ὀλίγην. ai γὰρ 
τῶν Σκυϑέων γυναῖχες, ὡς σφι οἱ ἄνδρες ἀπῆσαν χρόνον 
πολλόν, ἐφοίτεον παρὰ τοὺς δούλους. τοὺς δὲ δούλους 2 

ol Σκύϑαι πάντας τυφλοῦσι τοῦ γάλαχτος εἵνεκεν τοῦ πί- 
γουσι ποιεῦντες ὧδε. ἐπεὰν φυσητῆρας λάβωσι ὀστεΐνους 
αὐλοῖσι προσεμφερεστάτους, τούτους ἐσϑέντες ἐς τῶν ϑη- 

λέων ἵππων τὰ ἄρϑρα φυσῶσι τοῖσι στόμασι, ἄλλοι δὲ 
ἄλλων φυσώντων ἀμέλγουσι. φασὶ δὲ τοῦδε εἵνεχα τοῦτο 
ποιέειν" τὰς φλέβας τε πίμπλασϑαι φυσωμένας τῆς ἵππου 
xal τὸ οὖϑαρ κατίεσϑαι. ἐπεὰν δὲ ἀμέλξωσι τὸ γάλα, 
ἐσχέαντες ἐς ξύλινα ἀγγήια κοῖλα xol περιστίξαντες κατὰ 
τὰ ἀγγήια τοὺς τυφλοὺς δονέουσι τὸ γάλα, καὶ τὸ μὲν 

2. αὐτοῦ] αὖ τοῦ Schweighàuser. an αὐτίχα ἢ 4. πρῶτοι 486 | 
ἐσβαλόντες Pn HR: ἐμβαλόντες | 13. σφι L | 23. περιστίξαντες 418: περι- 
στήξαντες C, περιστήσαντες PH, πέριξ στήσαντες Dobree | xarà om. Pf 
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avrov ἐπιστάμενον ἀπαρύσαντες ἡγεῦνται εἶναι τιμιώτε- 
θον, τὸ δ᾽ ὑπιστάμενον ἧσσον τοῦ ἑτέρου. τούτων μὲν 
εἵνεκα ἅπαντα τὸν ἂν λάβωσι οἱ Σκύϑαι ἐκτυφλοῦσι᾽ οὐ 

8 γὰρ ἀρόται εἰσὶ ἀλλὰ νομάδες. ix τούτων δὴ ov σφι 

4 

9 

τῶν δούλων καὶ τῶν γυναικῶν ἐτράφη νεότης" oi ἐπείτε 
ἔμαϑον τὴν σφετέρην γένεσιν, ἡντιοῦντο αὐτοῖσι κατιοῦσι 
ἐκ τῶν Πήδων. καὶ πρῶτα μὲν τὴν χώρην ἀπετάμοντο, 
τάφρον ὀρυξάμενοι evoéay κατατείνουσαν ἐκ τῶν Ταυρικῶν 
ὀρέων ἐς τὴν ἸΠαιῆτιν λίμνην, τῇ περ ἐστὶ μεγίστη" μετὰ 
δὲ πειρωμένοισι ἐσβάλλειν τοῖσι Σκύϑησι ἀντικατιζόμενοι 
ἐμάχοντο. γινομένης δὲ μάχης πολλάκις καὶ οὗ δυναμένων 
οὐδὲν πλέον ἔχειν τῶν Σκυϑέων τῇ μάχῃ, εἷς αὑτῶν ἔλεξε 
τάδε. “οἷα ποιεῦμεν, ἄνδρες Σχύϑαι᾽ δούλοισι τοῖσι ἡμε- 
τέροισι μαχόμενοι αὐτοί τε κτεινόμενοι ἐλάσσονες γινόμε- 
ϑα χαὶ ἐκείνους κτείνοντες ἐλασσόνων τὲ λοιπὸν ἄρξομεν. 

γῦν ὧν μοι δοκέει αἰχμὰς μὲν καὶ τόξα μετεῖναι, λαβόντα 
δὲ ἕκαστον τοῦ ἵππου τὴν μάστιγα ἰέναι ἁσσον αὐτῶν. 
μέχοι μὲν γὰρ ὥρων ἡμέας ὅτελα ἔχοντας, οἱ δὲ ἐνόμιζον 
ὁμοιοί ve καὶ ἐξ ὁμοίων ἡμῖν εἶναι᾽ ἐπεὰν δὲ ἔδωνται 
μάστιγας ἀντὶ ὅπλων ἔχοντας, μαϑόντες ὡς εἰσὶ ἡμέτεροι 
δοῦλοι καὶ συγγνόντες τοῦτο, οὐκ ὑπομενέουσι:" ταῦτα 
ἀκούσαντες οἱ Σκχύϑαι ἐποίευν ἐπειτελέα" oi δὲ ἐχπυλαγέντες 
τῷ γιγνομένῳ τῆς μάχης τὸ ἐπελάϑοντο καὶ ἔφευγον. οὕτω 
οἱ Σκχύϑαι τῆς τε ᾿4σίης ἦρξαν καὶ ἐξελασϑέντες αὖτις 

ὑπὸ Μήδων χκατῆλϑον τρόπῳ τοιούτῳ ἐς τὴν σφετέρην. 
τῶνδε εἵνεκα ὃ Ζαρεῖος τίσασϑαι βουλόμενος συνήγειρε 
ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατευμα. 

Dc δὲ Σκύϑαι λέγουσι, νεώτατον πάντων ἐϑνέων εἶναι 
τὸ σφέτερον, τοῦτο δὲ γενέσθαι ὧδε. ἄνδρα γενέσϑαι 
πρῶτον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἐούσῃ ἐρήμῳ τῷ οὔνομα εἶναι 
Ταργιτάον᾽ τοῦ δὲ Ταργιτάου τούτου τοὺς τοχέας λέγουσι 
εἶναι, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες, λέγουσι δ᾽ ὦν, Δία τε 

3. οἱ om. 4BC | 4. δὲ 48} 9. τῷ Dobree: 5 10. ἀντικατιεύμενοι 
ABC | 14. αὐτοί τε χτεινόμενοι οἵη. 48, κτεινόμενοι om. C | 23. ἐπὶ 
vj PR | 28. ἁπάντων PR 
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xal Βορυσϑένεος τοῦ ποταμοῦ ϑυγατέρα. γένεος μὲν τοι-- 
ούτου δή τινος γενέσθαι τὸν Ταργιτάον, τούτου δὲ γενέ- 
σϑαι παῖδας τρεῖς, “ιπόξαϊν καὶ ρπόξαϊν καὶ νεώτατον 
Κολάξαϊν. ἐπεὶ τούτων ἀρχόντων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φερόμενα 

ὅ χρύσεα ποιήματα ; ἄροτρόν τε xal ζυγὸν καὶ σάγαριν, καὶ 

10 

15 

φιάλην, πεσεῖν ἐς τὴν Σχυϑικήν" καὶ τῶν ἰδόντα πρῶτον 
τὸν πρεσβύτατον ἀσαον ἰέναι βουλόμενον αὐτὰ λαβεῖν, τὸν 
δὲ χρυσὸν ἐπιόντος καίεσϑαι" ἀπαλλαχϑέντος δὲ τούτου 
προσιέναι τὸν δεύτερον, καὶ τὸν αὗτις ταὐτὰ ποιέειν. 
τοὺς μὲν δὴ καιόμενον τὸν χρυσὸν ἀπώσασϑαι, τρίτῳ δὲ 
τῷ νεωτάτῳ ἐπελθόντι κατασβῆναι, καί μὲν ἐκεῖνον κο- 
μέσαι ἐς ἑωυτοῦ" καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ἀδελφεοὺς πρὸς 
ταῦτα GOvyyvovrag τὴν βασιληίην πᾶσαν παραδοῦναι τῷ 
γεωτάτῳ. ἀπὸ μὲν δὴ «“Τ“ποξάιος γεγονέναι τούτους τῶν 6 
Σχυϑέων οἱ Αὐχάται γένος καλέονται, ἀπὸ δὲ τοῦ μέσου 
“ρποξάιος oi Κατίαροί τε καὶ Τράσπιες καλέονται, ἀπὸ 
δὲ τοῦ νεωτάτου αὐτῶν τοῦ βασιλέος oi καλέονται Παρα- 
λάται" σύμπασι δὲ εἶναι οὔνομα Σκολότους, τοῦ βασιλέος 
ἐπωνυμίην. Σκύϑας δὲ Ἕλληνες ὠνόμασαν. γεγονέναι μέν 'T 
γυν σφέας ὧδε λέγουσι οἱ Σκύϑαι, ἔτεα δὲ σφίσι ἐπείτε γε- 
γόνασι τὰ σύμπεαντα λέγουσι εἶναι ἀπὸ τοῦ πρώτου βασι- 
λέος Ταργιτάου ἐς τὴν Ζ“αρείου διάβασιν τὴν ἐπὶ σφέας χι- 
λίων ov πλέω ἀλλὰ τοσαῦτα. τὸν δὲ χρυσὸν τοῦτον τὸν 
ἱρὸν φυλάσσουσι οἱ βασιλέες ἐς τὰ μάλιστα, καὶ ϑυσίῃσε 

μεγάλῃσι ἱλασκόμενοι μετέρχονται ἀνὰ πᾶν ἔτος. ὃς δ᾽ ἂν 
ἔχων τὸν χρυσὸν τὸν ἱρὸν ἐν τῇ δρτῇ ὑπαίϑριος καταχοι- 
μηϑῇ, οὗτος λέγεται ὑπὸ Σκυϑέων οὐ διενιαυτίζειν" δί- 
δοσϑαι δέ οἱ διὰ τοῦτο ὅσα ἂν ἵππῳ ἐν ἡμέρῃ μιῇ περιε- 
λάσῃ αὐτός. τῆς δὲ χώρης ἐούσης μεγάλης τριφασίας τὰς 
βασιληίας τοῖσι παισὶ τοῖσι ἑωυτοῦ καταστήσασϑαι Κολα- 
Doi», καὶ τουτέων μίαν ποιῆσαι μεγίστην, ἐν τῇ τὸν χρυσὸν 

4. ἀρχόντων om. sv | 6. τῶν FR. Reiske: τὸν || 11. χαταστῆναι 
ABC | 16. τράπιες CP, τράπιοι ἢ | 17. τοῦ βασιλῆος Jo. le Febvre: 
τοὺς βασιλέας L. τοὺς βασιληΐους Wesseling || 18. τοῦ] om. PH, an 

Σκχολότου | ὁμωνυμίην480 | 20. σφι L | 23. χρόνον sine τὸν ἱρὸν 
480 31. μεγίστην ποιῆσαι PR 
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φυλάσσεσϑαι. τὰ δὲ κατύπερϑε πρὸς βορέην λέγουσι ἄνε- 
μον τῶν ὑπεροίχων τῆς χώρης οὐκ οἷά τε εἶναι ἔτι προ- 
σωτέρω οὔτε ὁρᾶν οὔτε διεξιέναι ὑπὸ πτερῶν κεχυμένων᾽ 

πτερῶν γὰρ καὶ τὴν γῆν καὶ τὸν ἠέρα εἶναι πλέον, καὶ 
ταῦτα εἶναι τὰ ἀἁποκληίοντα τὴν ὄψιν. 5 

8 Σκύϑαι μὲν ὧδε ὑπὲρ σφέων τὸ αὐτῶν καὶ τῆς χώρης 
τῆς κατύπερϑε λέγουσι, Ἑλλήνων δὲ oí τὸν Πόντον οἰκέ- 
οντες ὧδε. Ἡ ρακλέα ἐλαύνοντα τὰς Γηρυόνεω βοῦς ἀπει- 
κέσϑαι ἐς γῆν ταύτην ἐοῦσαν ἐρήμην, ἥντινα νῦν Σκύϑαι 
γέμονται. Γηρυόνεα δὲ οἰκέειν ἔξω vov Πόντου, κατοικη- 10 
μένον τὴν Ἕλληνες λέγουσι Ἐρύϑειαν νῆσον τὴν πρὸς Γα- 
δείροισε τοῖσι ἔξω Ἣραχλέων στηλέων inl τῷ Ὠχεανῴῷ. 
τὸν δὲ Ωχεανὸν λόγῳ μὲν λέγουσι ἀπὸ ἡλίου ἀνατολέων 
ἀρξάμενον γῆν περὶ πᾶσαν δέειν, ἔργῳ δὲ οὐκ ἀποδεικνῦσι. 
ἐνθεῦτεν τὸν Ἡραχλέα ἀπικέσϑαι ἐς τὴν νῦν Σχυϑίην χώ- 15 
e καλεομένην , καὶ καταλαβεῖν γὰρ αὑτὸν χειμῶνά τε 
καὶ κρυμόν, ἐπειρυσάμενον τὴν λεοντέην κατυπνῶσαι, τὰς 
δέ οἱ € ἵσεσοους [τὰς] ὑπὸ τοῦ ἅρματος δεμομένας ἐν τούτῳ 

9 τῷ χρόνῳ ἀφανισθῆναι ϑείῃ τύχῃ. ὡς δ᾽ ἐγερϑῆναι τὸν 
Ἡρακλέα, δίζησϑαι, πάντα δὲ τῆς χώρης ἐπεξελθόντα 9 
τέλος ἀπιικέσϑαι ἐς τὴν Ὑλαίην καλεομένην γῆν" ἐνθαῦτα 
δὲ αὐτὸν εὑρεῖν iy ἄντρῳ μιξοπάρϑενον τινά, ἔχιδναν 
διφυέα, τῆς τὰ μὲν ἄνω ἀπὸ τῶν γλουτῶν εἶναι yvvat- 
xóg, τὰ δὲ ἔνερϑε ὄφιος. ἰδόντα δὲ καὶ ϑωμάσαντα ἐπει- 
θέσϑαι μιν εἴ κου ἴδοι t ππους πλανωμένας" τὴν δὲ φάναι 5 
ἑωυτὴν ἔχειν καὶ οὐκ ἀποδώσειν ἐκείνῳ πρὶν ἢ οἱ μιχϑῆ" 
τὸν δὲ Ἡρακλέα μιχϑῆναι' ἐπὶ τῷ μισϑῷ τούτῳ. κείνην 
τε δὴ ὑπερβάλλεσθαι τὴν ἀπόδοσιν τῶν ἵππων, βουλο- 
μένην ὡς πλεῖστον χρόνον συνεῖναι τῷ "HoaxAét, καὶ τὸν 
κομισάμενον ἐϑέλειν ἀπαλλάσαεσθϑαε" τέλος δὲ ἀποδι- 0 
δοῦσαν αὑτὴν εἰπεῖν “ἵππους μὲν δὴ ταύτας ἀπικομένας 
ἐνθάδε ἔσωσα τοι ἐγώ, σῶστρά ve σὺ παρέσχες" ἐγὼ γὰρ 

12. ἔξω PR : ἔξω ἐπὶ | 15. ὡς ἀπικέσϑαι R | 16. xol supplevit 
Herold | 11. τὴν f: δὲ τὴν ἢ 18. τὰς del. Krüger. nisi quid periit velut 
ἤλαυνε 28. εἶδεν AB | 26. ἢ om. 4BC | μεχϑῆ BR: μιχϑῆναι | 30. χομι- 
σάμενον αὐτὰς St. | 32. σῶστρα δὲ ἢ 
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ix σεῦ τρεῖς παῖδας ἔχω. τούτους, ἐπεὰν γένωνται τρό- 

φιες, ὅ τι χρὴ ποιέειν, ἐξηγέο σύ, εἴτε αὐτοῦ κατοικίζω 
(χώρης γὰρ τῆσδε ἔχω τὸ κράτος αὐτή) εἴτε ἀποπέμπω 
παρὰ σέ τὴν μὲν δὴ ταῦτα ἐπειρωτᾶν, τὸν δὲ λέγουσι 
πρὸς ταῦτα εἰπεῖν “ἐπεὰν ἀνδρωθέντας ἴδῃ τοὺς παῖδας, 
τάδε ποιεῦσα οὐκ ἂν ἁμαρτάνοις" τὸν μὲν ἂν ὁρᾷς αὐτῶν 
τόδε τὸ τόξον ὧδε διατεινόμενον καὶ τῷ ζωστῆρι τῷδε 
κατὰ τάδε ζωννύμενον, τοῦτον μὲν τῆσδε τῆς χώρης οἰκή- 
vopa ποιεῦ" ὃς δ᾽ ἂν τούτων τῶν ἔργων τῶν ἐντέλλομαι 
λείπηται, ἔχπεμπε ἐκ τῆς χώρης. καὶ ταῦτα ποιδῦσα αὐτή 
«e ebggovéat xol τὰ ἐντεταλμένα ποιήσεις" τὸν μὲν δὴ 
εἰρύσαντα τῶν τόξων τὸ ἕτερον (δύο γὰρ δὴ φορέειν τέως 
Ἡρακλέα) καὶ τὸν ζωστῆρα προδέξαντα, παραδοῦναι τὸ 
τόξον τε καὶ τὸν ζωστῆρα ἔχοντα ἐπ᾽ ἄχρης τῆς συμβολῆς 
φιάλην χρυσέην, δόντα δὲ ἀπαλλάσσεσϑαι. τὴν δ᾽, ἐπεί 
oi γενομένους τοὺς παῖδας ἀνδρωθῆναι, τοῦτο μέν σφι 
οὐνόματα ϑέσϑαι, τῷ μὲν ᾿4γάϑυρσον αὐτῶν, τῷ δ᾽ ἕπο- 
μένῳ Γελωνόν, Σχύϑην δὲ τῷ νεωτάτῳ, τοῦτο δὲ τῆς 
ἐπιστολῆς μεμνημένην αὑτὴν ποιῆσαι τὰ ἐντεταλμένα. 
xoi δὴ δύο μέν οἱ τῶν παίδων, τόν τε ᾿4γάϑυρσον καὶ 
τὸν Γελωνόν, ovx οἵους τε γενομένους ἐξικέσθαι πρὸς 
τὸν προκείμενον ἄεϑλον, οἴχεσθαι ἐκ τῆς χώρης ἐκβλη- 
ϑέντας ὑπὸ τῆς γειναμένης, τὸν δὲ νεώτατον αὐτῶν Σχύ- 

ϑην ἐπιτελέσαντα καταμεῖναι ἐν τῇ χώρῃ. καὶ ἀπὸ μὲν 
Σχύϑεω τοῦ Ἡρακλέος γενέσϑαι τοὺς αἰεὶ βασιλέας γινο- 
μένους Σκυϑέων, ἀπὸ δὲ τῆς φιάλης ἔτι καὶ ἐς τόδε 
φιάλας ἐκ τῶν ζωστήρων φορέειν Σκύϑας" τὸ δὴ μοῦνον 
μηχανήσασθαι τὴν μητέρα Σκύϑῃ. ταῦτα δὲ Ἑλλήνων οἱ 
τὸν Πόντον οἰχέοντες λέγουσι. 

Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος ἔχων ὧδε, τῷ μάλιστα λεγο- 11 

7. τὸ om. 4,80 | 8. χατὰ τάδε ζωννύμενον Pn: χαταζωννύ- 
μενον] 13. προδείξαντα HR: πρὸς δείξαντα s. προσδείξαντα | 14. τε 
om. 4BC || 15. δόντα R: διδόντα || 20. δὴ om. Ppr. Rjj οἱ om. 486 || 
21. uotvov] μόνιμον ONitzsch ἢ 28. μηχανᾶσϑαι 486 | σχύϑην ABC. 
locus vel corruptus vel mutilus 
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μένῳ αὐτὸς πρόσχειμαι, Σκύϑας τοὺς νομάδας οἰχέοντας 
ἐν τῇ ““σίῃ, πολέμῳ τειιεσϑέντας ὑπὸ Μασσαγετέων, οἵ- 
χεσϑαι διαβάντας ποταμὸν ράξην ἐπὶ γῆν τὴν Κιμμερίην 
(τὴν γὰρ νῦν νέμονται Σχύϑαι, αὕτη λέγεται τὸ παλαιὸν 
εἶναι Κιμμερίων), τοὺς δὲ Κιμμερίους ἐπιόντων Σχυϑέων 
βουλεύεσθαι ὡς στρατοῦ ἐπιόντος μεγάλου, καὶ δὴ τὰς 
γνώμας σφέων κεχωρισμένας, ἐντόγους μὲν ἀμφοτέρας, 
ἀμεένω δὲ τὴν τῶν βασιλέων" τὴν μὲν γὰρ δὴ τοῦ δήμου 
φέρειν γνώμην ὡς ἀπαλλάσσεσϑαι τερῆγμα εἴη μηδὲ πρὸ 
σποδοῦ μένοντας κινδυνεύειν, τὴν δὲ τῶν βασιλέων διαμά- 
χεσϑαι περὶ τῆς χώρης τοῖσι ἐπιοῦσι. οὔκων δὴ ἐϑέλειν 
πείϑεσϑαι οὔτε τοῖσι βασιλεῦσι τὸν δῆμον οὔτε τῷ δήμῳ 
τοὺς βασιλέας" τοὺς μὲν δὴ ἀπαλλάσσεσϑαι βουλεύεσθαι 

ἀμαχητὶ τὴν χώρην παραδόντας τοῖσι ἐπιοῦσι" τοῖσι δὲ 
βασιλεῦσι δόξαι ἐν τῇ ἑωυτῶν κεῖσϑαι ἀποθανόντας μηδὲ 

συμφεύγειν τῷ δήμῳ, λογισαμένους ὅσα τε ἀγαϑὰ πεσόν- 
Sag. καὶ ὅσα φεύγοντας ἐκ τῆς πατρίδος κακὰ ἐπέδοξα 

καταλαμβάνειν. ὡς δὲ δόξαι σφι ταῦτα ἔ διαστάντας καὶ 
ἀριϑμὸν ἢ ἴσους γενομένους μάχεσϑαι πρὸς ἀλλήλους. xal 
τοὺς μὲν ἀποϑανόντας πάντας bm ἑωυτῶν ϑάψαι τὸν 
δῆμον τῶν Κιμμερίων παρὰ ποταμὸν ΤἸύρην (καί σφεων 

£r. δῆλος ἐστὶ 0 τάφος), ϑάψαντας δὲ οὕτω τὴν ἔξοδον ἐκ 
τῆς χώρης ποιέεσθαι" Σχύϑας δὲ ἐπελθόντας λαβεῖν τὴν 

12 χώρην ἐρήμην. καὶ vv» ἔστι μὲν ἐν τῇ Σχυϑικῇ Κιμμέρια 
τείχεα, ἔστι δὲ πορϑμήια Κιμμέρια, ἔστε δὲ καὶ χώρη 
οὔνομα Κιμμερίη, ἔστε δὲ Βόσπορος Κιμμέριος καλεό- 
μενος" φαίνονται δὲ oí Κιμμέριοι φυγόντες ἐς τὴν “Ἱσίην 
τοὺς Σχκύϑας καὶ τὴν χερσόνησον χτίσαντες, ἐν τῇ νῦν 

Σινώπη πόλις Ἑλλὰς οἴκισται. φανεροὶ δὲ εἰσὶ καὶ οἱ 
Σκύϑαι διώξαντες αὑτοὺς καὶ ἐσβαλόντες ἐς γῆν τὴν Mnm- 
δικήν, ἁμαρτόντες τῆς 000v: οἱ μὲν γὰρ Κιμμέριοι αἰεὶ 

8. δὴ om. PR | 9. πρὸ σποδοῦ St.: προπολλοῦ 4480, πρὸς πολ- 
λοὺς PR] 10. μένοντας Bredow: δεόμενα 4C, γινόμενα B, δεόμενον 
PR, οὐδὲν δέον μένοντας Valckenaer, δέοι μένοντας Buttmann || 18. χα- 
ταλαμβάνειν Reiske: χαταλαμβάγει | 24. ἐρήμην τὴν χώρην PH | 
21. φυγόντες Cobet: φεύγοντες 
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τὴν παρὰ ϑάλασσαν ἔφευγον, οἱ δὲ Σκχύϑαι ἐν δεξιῇ τὸν 
Καύκασον ἔχοντες ἐδίωχον ἐς οὗ ἐσέβαλον ἐς γῆν τὴν 7]η- 

δικήν, ἐς μεσόγαιαν τῆς ὁδοῦ τραφϑέντες. οὗτος δὲ ἄλλος 
ξυνὸς Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων λεγόμενος λόγος εἴρηται. 

Ἔφη δὲ Ἀριστέης ὃ Καὐστροβίου ἀνὴρ Προκοννήσιος 13 
ποιέων ἔπεα, ἀτειικέσϑαι ἐς Ἰσσηδόνας φοιβόλαμπτος γε- 
vóuevoc, Ἰσσηδόνων δὲ ὑπεεροικέειν ᾿“ριμασποὺς ἄνδρας 
μουνοφϑάλμους, ὑπὲρ δὲ τούτων τοὺς χρυσοφύλακας γρῦ- 
πας, τούτων δὲ τοὺς Ὑπερβορέους κατήκοντας ἐπὶ ϑάλασ- 
σαν. τούτους ὧν πάντας πλὴν Ὑπερβορέων, ἀρξάντων 
“Ἀριμασπῶν, αἰεὶ τοῖσε τπελησιοχώροισι ἐπιτίϑεσθϑαι, καὶ 
ὑπὸ μὲν ᾿ἀριμασπῶν ἐξωϑέεσϑαι ix τῆς χώρης Ἰσσηδό- 
vag, ὑπὸ δὲ Ἰσσηδόνων Σχύϑας, Κιμμερίους δὲ οἰκέοντας 
ἐπὶ τῇ νοτίῃ ϑαλάσσῃ ὑπὸ Σχυϑέων πιξζομένους ἐκλεί- 
7zt&Ly τὴν χώρην. οὕτω οὐδὲ οὗτος συμφέρεται τιερὶ τῆς 
χώρης ταύτης Σκύϑῃσι. καὶ ὅϑεν μὲν ἣν Ἀριστέης δ14 
ταῦτα εἴπας, εἴρηχα, τὸν δὲ περὶ αὐτοῦ ἤχουον λόγον ἐν 
Προκοννήσῳ καὶ Κυζίκῳ, λέξω. :Τριστέην γὰρ λέγουσι, 
ἐόντα τῶν ἀστῶν οὐδενὸς γένος ὑποδεέστερον, ἐσελϑόντα 
ἐς χναφήιον ἐν Προκοννήσῳ ἀποϑανεῖν, καὶ τὸν κναφέα 
bii, Παντα τὸ ἐργαστήριον οἴχεσθαι ἀγγελέοντα τοῖσι 
προσήχουσι τῷ νεχρῷ. ἐσχεδασμένου δὲ ἤδη τοῦ λόγου 
ἀνὰ τὴν πόλιν ὡς τεϑνεὼς εἴη ὃ “Τριστέης, ἐς ἀμφισβα- 
σίας τοῖσι λέγουσι ἀπικνέεσϑαι ἄνδρα Κυζικηνὸν ἥκοντα 
ἐξ “ρτάκης πόλιος, φάντα συντυχεῖν τέ οἱ ἰόντι ἐπὶ Κυ- 
ζίκου καὶ ἐς λόγους ἀπικέσθαι. καὶ τοῦτον μὲν ἔντετα- 
μένως ἀμφισβατέειν, τοὺς δὲ τεροσήκοντας τῷ νεκρῷ ἐτεὶ 
τὸ κναφήιον παρεῖναι ἔχοντας τὰ πρόσφορα ὡς ἀναιρη- 
σομένους" ἀνοιχϑέντος δὲ τοῦ οἰχήματος οὔτε τεϑνεῶτα 

οὔτε ζῶντα φαίνεσθαι Zdguovény. μετὰ δὲ ἑβδόμῳ ἔτεϊ 
φανέντα αὐτὸν ἐς Προκόννησον ποιῆσαι τὰ ἔπεα ταῦτα 
τὰ νῦν om Ἑλλήνων ΦΙριμάσπεα καλέεται, ποιήσαντα δὲ 
ἀφανισθῆναι τὸ δεύτερον. ταῦτα μὲν ai πόλιες αὗται 1 

11. εἴπας Pf. Origen. c. Cels. III 26: ποιήσας || εἴρηχα ABC. Origen.: 
εἴρηται | 24. ἀπικέσϑαι PH. (Origen. | 33. τὸ δεύτερον om. 486. 
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λέγουσι, τάδε δὲ οἶδα ἸΠεταποντίγοισι τοῖσι iv Ἰταλίῃ 
συγκυρήσαντα μετὰ τὴν ἀφάνισιν τὴν δευτέρην 2douovéo 
ἔτεσι τεσσεράχοντα καὶ διηκοσίοισι, ὡς ἐγὼ συμβαλλόμενος 
ἐν Προκοννήσῳ τε καὶ Μεταποντίῳ εὕρισχον. Ἰεταπον- 
τῖνοι φασὶ αὑτὸν ᾿ἀριστέην φανέντα σφι ἐς τὴν χώρην 5 
κελεῦσαι βωμὸν ““πόλλωνος ἱδρύσασθαι καὶ ζ“ριστέω τοῦ 
Προκοννησίου ἐπιωνυμέην ἔχοντα ἀνδριάντα παρ᾽ αὑτὸν 
ἱστάναι" φάναι γάρ σφι τὸν πόλλωνα Ἰταλιωτέων μού- 
γοισε δὴ ἀπικέσϑαι ἐς τὴν χώρην, καὶ αὑτός οἱ ἕπεσθαι 

ὃ νῦν ἐὼν ᾿Αριστέης᾽ τότε δέ, ὅτε εἵπετο τῷ ϑεῷ, εἶναι 10 
κόραξ. καὶ τὸν μὲν εἰπόντα ταῦτα ἀφανισϑῆναι, σφέας δὲ 
ἹΜεταποντῖνοι λέγουσι ἐς Δελφοὺς πέμψαντας τὸν ϑεὸν 

ἐπειρωτᾶν ὃ τι τὸ φάσμα τοῦ ἀνθρώπου εἴη. τὴν δὲ 
Πυϑίην σφέας κελεύειν πείϑεσθαι τῷ φάσματι, πειϑο- 
μένοισι δὲ Guewov συνοίσεσθαι. καὶ σφέας δεξαμένους 15 
ταῦτα ποιῆσαι ἐπιτελέα. καὶ νῦν ἕστηκε ἀνδριὰς ἐπω- 
γυμίην ἔχων ᾿Ιριστέω παρ᾽ αὑτῷ τῷ ἀγάλματι τοῦ ᾿4πόολ- 
λωνος, πέριξ δὲ αὐτὸν δάφναι ἑστᾶσι" τὸ δὲ ἄγαλμα ἐν τῇ 
ἀγορῇ ἵδρυται. ΦΑριστέω μέν νυν πέρι τοσαῦτα εἰρήσϑω. 

16 Τῆς δὲ γῆς, τῆς πέρι ὅδε ὃ λόγος ὅρμηται λέγεσϑαι, Ἢ 
οὐδεὶς οἷδε ἀτρεκέως 0 τι τὸ κατύπερϑε ἐστέ" οὐδενὸς γὰρ 
δὴ αὐτόπτεω εἰδέναι φαμένου δύναμαι πυϑέσθαι" οὐδὲ 
γὰρ οὐδὲ “Ἀριστέης, τοῦ περ ὀλίγῳ πρότερον τούτων 
μνήμην ἐποιεύμην, οὐδὲ οὗτος προσωτέρω Ἰσσηδόνων ἐν 
αὐτοῖσι τοῖσι ἔπεσι ποιέων ἔφησε ἀπικέσθαι, ἀλλὰ τὰ Ἔ 
κατύπερϑε ἔλεγε ἀκοῇ, φὰς Ἰσσηδόνας εἶναι τοὺς ταῦτα 
λέγοντας. ἀλλ᾽ ὅσον μὲν ἡμεῖς ἀτρεκέως ἐπεὶ μαχρότατον 
οἷοί τε ἐγενόμεϑα ἀχοῇ ἐξικέσθαι, πᾶν εἰρήσεται. 

17 Ἀπὸ τοῦ Βορυσϑενεϊτέων ἐμπορίου (τοῦτο γὰρ τῶν 
παραϑαλασσίων μεσαίτατον ἐστὶ πάσης τῆς Zxv9ínc), ἀπὸ 9 

1. δὲ om. 4BC | 3. διηχοσίοισι ABC. Origen.: τριηκοσίοισι ἢ 4. τὰ 
ἐν Reiske | 6. ἀπόλλωνος Ppr. R. Origen.: ἀπόλλωνι!Ἐ 11. τὸν μὲν R. 
Origen.: τὸν | 18. περὶ 4BC | 21. ἀτρεχέως 0 τι Bekker: ἀτρεκὲς" 
ὥὡσότι AB, ἀτρεχὲς ὡς 0 τι C, ἀτρεκὲς 0 τι PH ἢ 22. οὐδενὸς γὰρ 486 
26. dxog om. 4860 
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τούτου πρῶτοι Καλλιπηέδαι νέμονται ἐόντες Ἕλληνες Σχύ- 
Sat ὑπὲρ δὲ τούτων ἄλλο ἔϑνος oi ““λαζόνες καλέονται. 
οὗτοι δὲ καὶ οἱ Καλλιππίδαι τὰ μὲν ἄλλα κατὰ ταὐτὰ 
Σκχύϑῃσι ἐπασκέουσι, σῖτον δὲ καὶ σπείρουσι καὶ σιτέον- 
ται, καὶ χρόμμυα καὶ σχόροδα καὶ φαχοὺς καὶ κέγχρους. 
ὑπὲρ δὲ ᾿41λαζόνων οἰκέουσι Σχύϑαι ἀροτῆρες, οἱ οὐκ ἐπὶ 
σιτήσι σπείρουσι τὸν σῖτον ἀλλ᾽ ἐπὶ πρήσι. τούτων δὲ 
κατύπερϑε οἰκέουσι Νευροίέ. Νευρῶν δὲ τὸ πρὸς βορέην 
ἄνεμον ἔρημον ἀνϑρώπων, ὅσον ἡμεῖς ἴόμεν. ταῦτα μὲν 18 
παρὰ τὸν Ὕπανιν ποταμόν ἔστι ἔϑνεα πρὸς ἑσπέρης τοῦ 
Βορυσϑένεος" ἀτὰρ διαβάντι τὸν Βορυσϑένεα ἀπὸ ϑαλάσ- 
σης πρῶτον μὲν ἡ Ὑλαίη, ἀπὸ δὲ ταύτης ἄνω ἰόντι οἷ- 
κέουσι Σκύϑαι γεωργοί, τοὺς Ἕλληνες οἱ οἰχέοντες ἐπὶ τῷ 
Ὑπάνι ποταμῷ καλέουσι Βορυσϑενεΐτας, σφέας δὲ αὑτοὺς 
᾿Ὀλβιοπολίτας. οὗτοι ὧν οἱ γεωργοὶ Σχύϑαι νέμονται τὸ 
μὲν πρὸς τὴν ἠῶ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας ὁδοῦ, κατήκοντες ἐπὶ ᾿ 
ποταμὸν τῷ οὔνομα κεῖται Παντικάπης, τὸ δὲ πρὸς βορέην 
ἄνεμον πλόον ἀνὰ τὸν Βορυσϑένξα ἡμερέων ἕνδεκα. ἤδη 
δὲ κατύπερϑε τούτων ἡ ἔρημος ἐστὶ ἐπὶ πολλόν. μετὰ 
δὲ τὴν ἔρημον ᾿4νδροφαγοι οἰκέουσι, ἔϑνος ἐὸν ἴδιον καὶ 
οὐδαμῶς Σχυϑικόν. τὸ δὲ τούτων κατύπερϑε ἔρημον ἤδη 
ἀληϑέως καὶ ἔϑνος ἀνθρώπων οὐδέν, ὅσον ἡμεῖς tÓuey. τὸ 
δὲ πρὸς τὴν ἠῶ τῶν γεωργῶν τούτων Σκχυϑέων, διαβάντι 19 
τὸν Παντιχάπην ποταμόν, νομάδες ἤδη Σκύϑαι νέμονται, 
οὔτε τι σπείροντες οὐδὲν οὔτε ἀροῦντες" ψιλὴ δὲ δενδρέων 
1j πᾶσα αὕτη πλὴν τῆς Ὑλαίης. oi δὲ νομάδες οὗτοι τὸ 
πρὸς τὴν ἠῶ ἡμερέων τεσσέρων καὶ δέκα 000» νέμονται 
χώρην κατατείνουσαν ἐπὶ ποταμὸν Γέρρον. πέρην δὲ τοῦ 20 
Γέρρου ταῦτα δὴ τὰ καλεύμενα βασιλήια ἐστὶ καὶ Σχύϑαι 
οἱ ἄριστοί τε καὶ πλεῖστοι καὶ τοὺς ἄλλους γνομέζοντες 
Σκύϑας δούλους σφετέρους εἶναι" κατήχουσι δὲ οὗτοι τὸ 

1, χαλλιππίδαι 481: χαλλιπίδαι, itemque infra | 12. ἄνω ἰόντι 
Krüger: ἄνϑρωποι ABP, ἄνοι CH, ἄνω Valckenaer ἢ 18. οἱ οἰκέοντες 
R: οἰχέοντες ἢ 18. ἤδη] ἡ PR || 19. ἡ om. PR| 26. οὔτ᾽ ἔτι Bekker || 
26. πλὴν om. 4BC 31. κατοικοῦσι ABC 
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μὲν πρὸς μεσαμβρίην ἐς τὴν Ταυρικήν, τὸ δὲ πρὸς ἠῶ 
ἐπί τε τάφρον, τὴν δὴ οἱ ἐκ τῶν τυφλῶν γενόμενοι ὥρυ- 
ξαν, καὶ ἐπὶ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος τὸ ἐμπόριον τὸ 
καλέεται Κρημνοί" -τὰ δὲ αὐτῶν κατήχουσι ἐπὶ ποταμὸν 
Τάναϊν. τὰ δὲ κατύπερϑε πρὸς βορέην ἄνεμον τῶν βασι- 
ληίων Σχυϑέων οἰκέουσι ἸΜελάγχλαινοι, ἄλλο ἔϑνος καὶ 
οὗ Σχυϑικόν. Μελαγχλαίνων δὲ τὸ κατύπερϑε λίμναι καὶ 
ἔρημος ἐστὶ ἀνθρώπων, κατόσον ἡμεῖς ἴδμεν. 

21 Τάναϊν δὲ ποταμὸν διαβάντι οὐκέτι Σκυϑική, ἀλλ᾽ ἡ 
μὲν πρώτη τῶν λαξίων Σαυροματέων ἐστί, οἱ ἐκ τοῦ μυ- Ὁ 
χοῦ ἀρξάμενοι τῆς Μαιήτιδος λίμνης νέμονται τὸ πρὸς 
βορέην ἄνεμον ἡμερέων πεντεκαίδεκα ὁδόν, “πᾶσαν ἐοῦσαν 
ψιλὴν καὶ ἀγρίων καὶ ἡμέρων δενδρέων" ὑτεεροικέουσι δὲ 
τούτων δευτέρην λάξιν ἔχοντες Βουδῖνοι, γῆν νεμόμενοι 

22 πᾶσαν δασέαν ὕλῃ ravcoín. Βουδίνων δὲ κατύπερϑε πρὸς 15 
᾿ βορέην ἐστὶ πρώτη μὲν ἔρημος im^ ἡμερέων ἑπτὰ ὅδόν, 

μετὰ δὲ τὴν ἔρημον ἀποκλένοντι «μᾶλλον πρὸς ἀπηλιώτην 
ἄνεμον νέμονται Θυσσαγέται, ἔϑνος πολλὸν καὶ ἴδιον " ζῶσι 
δὲ ἀπὸ ϑήρης. συνεχέες δὲ τούτοισι ἐν τοῖσι αὑτοῖσε τό- 
ποῖσε κατοικημένοι εἰσὶ τοῖσι οὔνομα κεῖται ᾿Ιύρκαι, καὶ 9 
οὗτοι ἀπὸ ϑήρης ζῶντες τρόπῳ τοιῷδε᾽ λοχᾷ imi δέν- 
ὄρεον ἀναβάς, τὰ δὲ ἐστὶ πυκνὰ ἀνὰ πᾶσαν τὴν χώρην᾽ 
iztrtoc δὲ ἑκάστῳ δεδιδαγμένος ἐπὶ γαστέρα κεῖσθαι τατεει- 
γότητος εἵνεκα ἕτοιμος ἐστὶ xol κύων' ἐπεὰν δὲ ἀτείδῃ 
τὸ ϑηρίον ἀπὸ τοῦ δενδρέου, τοξεύσας ἐπιβὰς ἐπὶ τὸν 5 
ἵππον διώκει, καὶ ὃ κύων ἔχεται. ὑπὲρ δὲ τούτων τὸ 
πρὸς τὴν ἠῶ ἀποκχλένοντι οἰκέουσι Σκύϑαι ἄλλοι, ἀπὸ 
τῶν βασιληίων Σκυϑέων ἀποστάντες καὶ οὕτω ἀπειικόμε- 
voL ἐς τοῦτον τὸν χῶρον. 

23 ἹΜέχρε μὲν δὴ τῆς τούτων τῶν Σχυϑέων χώρης ἐσεὶ 9) 

1? καταλεχϑεῖσα πᾶσα πεδιάς τὸ γῆ xol βαϑύγαιος, τὸ 
δ᾽ ἀπὸ τούτου λιϑώδης τ᾽ ἐστὶ καὶ τρηχέα. διεξελϑόντι 
δὲ καὶ τῆς τρηχέης χώρης πολλὸν οἰχέουσι ὑπώρεαν ὀρέων 

ex 

2. τε om. A4BC|| 6. Μελάγχλαινοι — Σχυϑικόν om. A4BC || 9. οὐκ 
ἔστι PR | 14. τούτοισι 486 | 26. ἕπεται PR | 32. τ᾽ om. 486 
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ὑψηλῶν ἄνθρωποι λεγόμενοι εἶναι πάντες qaAoxgol ix 
γενετῆς γινόμενοι, καὶ ἔρσενες καὶ ϑήλεαι ὁμοίως, xal 
σιμοὶ καὶ γένεια ἔχοντες μεγάλα, φωνὴν δὲ ἰδέην ἱέντες, 
ἐσθῆτε δὲ χρεώμενοι Σκυϑικῇ, ζῶντες δὲ ἀπὸ δενδρέων. 
ποντικὸν μὲν οὔνομα τῷ δενδρέῳ ἀπ᾽ οὗ ζῶσι, ,uéyadog 
δὲ κατὰ συκέην μαλιστά κῃ" καρπὸν δὲ φορέει κυάμῳ ἴσον, 
συρῆγα δὲ ἔχει. τοῦτο ἐπεδὰν γένηται πέπον, σακκέουσι 
ἱματίοισει, ἁπορρέει δὲ àr αὐτοῦ παχὺ καὶ μέλαν" οὔνομα 
δὲ τῷ ἀπορρέοντι ἐστὶ ἀσχυ" τοῦτο καὶ λείχουσι καὶ γά- 
λακτι συμμίσγοντες πένουσι, καὶ ἀπὸ τῆς παχύτητος αὖ- 
τοῦ τῆς τρυγὸς παλαϑας συντιϑεῖσι καὶ ταύτας σιτέονται. 
πρόβατα γάρ σφε ov πολλά ἐστι" ov γάρ τι σπουδαῖαι 
ai νομαὶ αὐτόϑι εἰσί. ὑπὸ δενδρέῳ δὲ ἕχαστος κατοίκηται, 
τὸν μὲν χειμῶνα ἐπεὰν τὸ δένδρεον περικαλύψῃ πέλῳ στε- 
γγῷ λευχῷ, τὸ δὲ ϑέρος ἄνευ πέλου. τούτους οὐδεὶς ἀδι- 
χέει ἀνθρώπων" ἱροὶ γὰρ λέγονται εἶναι" οὐδέ τι ἀρήιον 
0ztÀoy ἐχτέαται. καὶ τοῦτο μὲν τοῖσι περιοικέουσι οὗτοι 
εἰσὶ οἱ τὰς διαφορὰς διαιρέοντες, τοῦτο δὲ ὃς ἂν φεύγων 
καταφύγῃ ἐς τούτους, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀδικέεται. οὔνομα δέ 

σφι ἐστὶ ᾿Αργισπαῖοι. 
Μέχρι μέν νυν τῶν φαλαχρῶν τούτων πολλὴ περι- 324 

φανείη τῆς χώρης ἐστὶ καὶ τῶν ἔμπεροσϑε ἐϑνέων" καὶ 
γὰρ Σχυϑέων τινὲς ἀπικνέονται ἐς αὐτούς, τῶν ov χα- 
Aezóv ἐστι πυϑέσθϑαι καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐκ Βορυσϑένεός 
ve ἐμπορίου καὶ τῶν ἄλλων Ποντικῶν ἐμπορέων" Xxv- 
ϑέων δὲ οἱ ἂν ἔλϑωσι ἐς αὑτούς, δι᾽ ἑπστὰ ἑρμηνέων καὶ 
δι᾿ ἑπτὰ γλωσσέων διαπρήσσονται. μέχρε μὲν δὴ τούτων 
γινώσκεται, τὸ δὲ τῶν φαλαχρῶν κατύπερϑε οὐδεὶς ἀτρε- 
xéog οἷδε φράσαι. ὄρεα γὰρ ὑψηλὰ ἀποτάμνει ἄβατα καὶ 
οὐδείς σφεα ὑπερβαένει. οἱ δὲ φαλακροὶ οὗτοι λέγουσι, 
ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες, οἰκέειν τὰ ὄρεα αἰγίσοοδας 

12. τι σφι PR || 13. αἱ om. 480 | 18. φεύγων ΚΠ: καταφεύγων || 
20. Ὀργεμπαῖοι HR, Zenob. prov. V 25. 4remphaei Mela | 24. πυϑέ- 
σϑαι, καὶ vulgo [ 28. οὐδεὶς κατύπερϑε 4BC | 31. αἰγίποδας, ΡΗ: 
ἱπποβάτας 

19* 
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ἄνδρας, ὑπερβάντι δὲ τούτους ἀνθρώπους ἄλλους oi τὴν 
ἑξάμηνον κατεύδουσι. τοῦτο δὲ οὐκ ἐνδέχομαι τὴν ἀρχήν, 
ἀλλὰ τὸ μὲν πρὸς ἠῶ τῶν φαλακρῶν γινώσκεται ἀτρεκέως 
ὑπὸ ᾿Ισσηδόνων οἰκεόμενον, τὸ μέντοι κατύπερϑε πρὸς 
βορέην ἄνεμον οὗ γινώσκεται ovre, τῶν φαλακρῶν οὔτε 

26 τῶν Ἰσσηδόνων, el μὴ ὅσα αὐτῶν τούτων λεγόντων. vó- 
μοισι δὲ Ἰ᾿σσηδόνες τοῖσιδε λέγονται χρᾶσϑαι. ἐπεὰν ἀν- 
δρὶ ἀποθάνῃ πατήρ, οἱ προσήκοντες πάντες προσάγουσι 
πρόβατα, καὶ ἔπειτα ταῦτα ϑύσαντες καὶ καταταμόντες τὰ 
χρέα κατατάμνουσι καὶ τὸν τοῦ δεχομένου τεϑνεώτα γονέα, 10 
ἀναμέξαντες δὲ πάντα τὰ κρέα δαῖτα προτίϑενται" τὴν δὲ 
κεφαλὴν αὑτοῦ ψιλώσαντες καὶ ἐκκαϑήραντες καταχρυσοῦσι 
καὶ ἔπειτα ἅτε ἀγάλματι χρέωνται, ϑυσίας μεγάλας ἔπεε- 
τείους ἐπιτελέονγτες. παῖς δὲ πατρὶ τοῦτο ποιέει, κατά 
περ Ἕλληνες và γενέσια. ἄλλως δὲ δίκαιοι καὶ οὗτοι λέ- 15 
γονται εἶναι, ἰσοχρατέες δὲ ὁμοίως αἱ γυναῖκες τοῖσι ἀν- 

21 δράσι. γινώσχονται μὲν δὴ καὶ οὗτοι, τὸ δὲ ἀπὸ τούτων 
τὸ χατύπερϑε Ἰσσηδόνες εἰσὶ οἱ λέγοντες μουνοφϑάλμους 
ἀνθρώπους καὶ χρυσοφύλακας γρῦπας εἶναι" παρὰ δὲ 
τούτων Σχύϑαι παραλαβόντες λέγουσι, παρὰ δὲ Σχυϑέων Ὁ 
ἡμεῖς οἱ ἄλλοι νενομέχαμεν καὶ ὀνομάζομεν αὐτοὺς σκυ- 
ϑιστὶ ᾿ἠριμασπούς" ἄριμα γὰρ ἕν καλέουσι Σκχύϑαι, arco 
δὲ ὀφϑαλμόν. 

28 δΔηυσχείμερος δὲ αὕτη ἡ καταλεχϑεῖσα πᾶσα χώρη οὕτω. 
δή τι ἐστί, ἔνϑα τοὺς μὲν ὀχτὼ τῶν μηνῶν ἀφόρητος Ὁ 
οἷος γίνεται κρυμός, ἐν τοῖσι ὕδωρ ἔχχέας πηλὸν οὐ ποιή- 
σεις, πῦρ δὲ ἀνακαίων ποιήσεις [πηλόν]" ἡ δὲ ϑάλασσα 
πήγνυται καὶ ὁ Βόσπορος πὰς ὃ Κιμμέριος, καὶ ἐπὶ τοῦ 
χρυστάλλου οἱ ἐντὸς τάφρου Σκχύϑαι κατοικημένοι στρατεύ- 
ovra, καὶ τὰς ἁμάξας ἐπελαύνουσι πέρην ἐς τοὺς Σίνδους. 9 
Οὕτω μὲν δὴ τοὺς ὀκτὼ μῆνας διατελέει χειμὼν ἐών, τοὺς 
δ᾽ ἐπιλοίπους τέσσερας ψύχεα αὐτόϑι ἐστί. κεχώρισται 

σι 

1. τούτους τοὺς PH 3. τὴν om. ἢ || 3. ἀτρεχέως om. ABC | 
12. ἀποχρυσοῦσι 4480 | 19. εἶναι om. 4BC || 21. πηλόν secl. St. | 
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δὲ οὗτος ὃ χειμὼν τοὺς τρόπους πᾶσι τοῖσι iv ἄλλοισι 
χωρίοισι γινομένοισι χειμῶσι, ἐν τῷ τὴν μὲν ὡραίην οὐκ ὕει 
λόγου ἄξιον οὐδέν, τὸ δὲ ϑέρος. vov ovx ἀνιεῖ" βρονταί ve 
ἦμος τῇ ἄλλῃ γένονται, τηνικαῦτα μὲν ov γίνονται, ϑέρεος 
δὲ ἀμφιλαφέερ᾽ ἣν δὲ χειμῶνος βροντὴ γένηται, ὡς τέρας 
γενόμεσται ϑωμάξεσθϑαι. ὡς δὲ καὶ ἣν σεισμὸς γένηται 
ἤν τε ϑέρεος ἢν τὲ χειμῶνος ἔν τῇ Σκυϑικῇ, τέρας νενό- 

μισται. ἵπποι δὲ ἀνεχόμενοι φέρουσι τὸν χειμῶνα τοῦτον, 
ἡμίονοι δὲ οὐδὲ ὄνοι οὐκ ἀνέχονται ἀρχήν" τῇ δὲ ἄλλῃ 
ἵπποι μὲν ἔν χρυμῷ ἑστεῶτες ἀποσφακελίζουσι, ὄνοι δὲ 
καὶ ἡμέονοι ἀνέχονται. δοκέει δέ μοι καὶ τὸ γένος τῶν 29 
βοῶν τὸ κόλον διὰ ταῦτα οὐ φύειν κέρεα αὐτόϑι᾽ μαρ- 
τυρέει δέ uou τῇ γνώμῃ καὶ Ὁμήρου ἔπος ἐν ᾿Οδυσσείῃ 
ἔχον ὦδε, 

καὶ «Ιιβύην, ὅϑι τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέϑουσι, ᾿ 
ὀρϑῶς εἰρημένον , ἐν τοῖσι ϑερμοῖσι ταχὺ παραγίνεσϑαι 
τὰ κέρεα, ἐν δὲ τοῖσι ἰσχυροῖσι ψύχεσι ἢ ov φύξιν κέρεα 
τὰ κτήνεα ἀρχὴν ἢ φύοντα φύειν μόγις. 

Ἐνθαῦτα μέν νυν διὰ τὰ ψύχεα γίνεται ταῦτα. ϑω- 30 
μάζω δέ (προσϑήκας γὰρ δή μοι ὃ λόγος ἐξ ἀρχῆς ἐδίζητο) 
ὅτι ἐν τῇ Ἠλείῃ πάσῃ χώρῃ ov δυνέαται γίνεσθαι ἡμίονοι, 
οὔτε ψυχροῦ τοῦ χώρου ἐόντος οὔτε ἄλλου φανεροῦ αἰτίου 
οὐδενός. φασὶ δὲ αὐτοὶ Ἠλεῖοι ix κατάρης τευ οὗ γένε- 
σϑαι σφίσι ἡμιόνους, ἀλλ᾽ ἐπεὰν προσίῃ ἡ ὥρη κυΐσκεσϑαι 
τὰς ἵππους, ἐξελαύνουσι ἐς τοὺς πλησιοχώρους αὐτάς, καὶ 
ἔπειτά σφι ἐν τῇ τῶν πέλας ἐπιεῖσι τοὺς ὄνους, ἐς οὗ ἂν 
σχῶσι αἱ ἵπποι ἐν γαστρί" ἔπειτα δὲ ἀπελαύνουσι. 

Περὶ δὲ τῶν πτερῶν τῶν Σκύϑαι λέγουσι ἀνάπλεον 31 
εἶναι τὸν ἠέρα, καὶ τούτων civexa ovx οἷοί τὸ εἶναι ovre 
ἰδεῖν τὸ πρόσω τῆς ἠπείρου οὔτε διεξιέναι, τήνδε ἔχω 
περὶ αὑτῶν γνώμην" τὰ κατύπερϑε ταύτης τῆς χώρης αἰεὶ 

6. x«t om. ABC ἢ 7. ϑέρος 480 | ὡς τέρας ϑωυμάξεται PR | 
9. ovx om. 5||12. χόλον 4B: χῶλον C, καϑόλου PR | 13. μου PH | 
καὶ om. 4BC | 20. ἐδίζητο PH: ἐζήτησε | 23. τευ om. 4BC || 24. ἐὰν 
προσῆι 4BC 
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δὲ οὗτος ὃ χειμὼν τοὺς τρόπους πᾶσι τοῖσε ἐν ἄλλοισε 

χωρίοισι γινομένοισι χειμῶσι, ἐν τῷ τὴν μὲν ὥραέην ovx ὕει 

λόγου ἄξιον οὐδέν, τὸ δὲ ϑέρος ύων οὐκ ἄνιεῖ" βρονταέ τε 

ἦμος τῇ ἄλλῃ γένονται, τηνικαῦτα μὲν οὗ yívorzat, ϑέρεος 

δὲ ἀμφιλαφέες" ἢν δὲ χειμῶνος βροντὴ γένηταε, ὡς τέρας 

γενόμισταε ϑωμάζεσϑαι. ὡς δὲ καὶ ἣν σεισμὸς γένηται 

ἤν ve ϑέρεος ἤν ve χειμῶνος ἔν τῇ Σχυϑεπῇ, τέρας ν»ενό- 

perat, ἵπποι δὲ ἀνεχόμενοι φέρουσε τὸν χειμῶνα τοῦτον, 

ἡμίονοι δὲ οὐδὲ ὄνοι οὐκ ἀνέχονται ἀρχήν τῇ δὲ ἄλλῃ 

ἕπισεοε μὲν iv χρυμῷ ἑστεώτες ἀποσφακελίέζουσε, ὄγοι δέ 

xol ἡμίονοι ἀνέχονται. δοκέει δέ μοι xal τὸ γένος τῶν 29 

βοῶν τὸ κόλον διὰ ταῦτα οὐ φύεεν κέρεα αὐτόϑε" μαρ- 

τυρέεε δέ μοι τῇ γνώμῃ καὶ Ὁμήρου ἔπος ἐν ᾿Οδιυσσείῃ 

ἔχον ὧδε, 
καὶ «Διβύην, ὅϑι τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέϑουσι, 

ὀρϑῶς εἰρημένον, iv τοῖσε ϑερμοῖσε ταχὺ nagayiytoónt 

τὰ κέρεα, ἐν δὲ τοῖσι ἰσχυροῖσι ψύχεσι ἢ ov φίύεεν σέφια 

τὰ χτήνεα ἀρχὴν ἢ φύοντα φύειν μόγις. 

Ἐνθαῦτα μέν νυν διὰ τὰ ψύχεα γίνεται fuxTa, ὅιν- 9. 

μάζω δέ (προσϑήκας γὰρ δή μοι ó λόγος ἐξ ἀργί: eina 

ὅτι ἐν τῇ Ἠλείῃ πάσῃ χώρῃ οὗ δυνέαται γέρεφόας ἐρέται 

οὔτε ψυχροῦ τοῦ χώρου ἐόντος οὔτε ἄλλονε gastto sinn. 

οὐδενός. φασὶ δὲ αὐτοὶ Ἠλεῖοι ix Varna, en “ὁ ntn 

σϑαι σφίσι ἡμιόνους, ἀλλ᾽ ἐπεὰν πρφύφέι n van ACTES Ped 

τὰς ἵππους, ἐξελαύνουσι ἐς τοὺς παν τς Ina 

ἔπειτά σφι ἔν τῇ τῶν πέλας ἐσειεῖδε san; war 5 M vp 

σχῶσι αἱ ἵπποι ἐν γαστρί" ἔπεεεα γ᾿ ἑαάκάς 

Περὶ δὲ τῶν πτερῶν τῶν» Zaw.Pre APP did ΓΑ: 

εἶναι τὸν ἠέρα, xal τούτων £soemr 36x 1,54 52 My Fuga 

ἰδεῖν τὸ πρόσω τῆς ἠαείφτα ims tutu, T1944 Py 

περὶ αὐτῶν γνώμην" τά τωτυτυσδς 025902 973 1997 yis 
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γέφεται, ἐλάσσονι δὲ τοῦ ϑέρεος ἢ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ 
καὶ οἶχός. ἤδη ὧν ὅστις ἀγχόϑεν χιόνα ἁδρὴν τείπτουσαν 
εἶδε, οἷδε τὸ λέγω" ἔοικε γὰρ 7) χιὼν πτεροῖσε" καὶ διὰ 
τὸν χειμῶνα τοῦτον ἐόντα τοιοῦτον , ἀνοίκητα τὰ πρὸς 
βορέην ἐστὶ τῆς ἠπείρου ταύτης. τὰ ὧν πτερὰ εἰκάζοντας 
τὴν χιόνα τοὺς Σχύϑας τε καὶ τοὺς περιοίκους δοκέω λέ- 

yeu. ταῦτα μέν νυν τὰ λέγεται μακρότατα εἴρηται. 
Ὑπερβορέων δὲ πέρε ἀνθρώπων οὔτε τι Σκύϑαι λέ- 

γουσι οὐδὲν οὔτε τινὲς ἄλλοι τῶν ταύτῃ οἰκημένων, εἰ μὴ 
. ἄρα Ἰσσηδόνες. ὡς δὲ ἐγὼ δοκέω, οὐδ᾽ οὗτοι λέγουσι 
οὐδέν" ἔλεγον γὰρ ἂν xol Σκύϑαι, ὡς περὶ τῶν uov»- 
οφϑάλμων λέγουσι. ἀλλ᾽ Ἡσιόδῳ μὲν ἐστὶ περὶ Ὑπερβο- 
ρέων εἰρημένα, ἔστι δὲ καὶ Ὁμήρῳ ἐν Ἐπιγόνοισι, εἰ δὴ τῷ 

88 ἐόντι ye Ὅμηρος ταῦτα τὰ ἔπεα ἐποίησε. πολλῷ δέ τι 
πλεῖστα περὶ αὑτῶν 4ήλιοι λέγουσι, φάμενοι ἱρὰ ἐνδεδε- 
μένα ἐν καλάμῃ πυρῶν ἐξ Ὑπερβορέων φερόμενα ἀπικνέε- 
σϑαι ἐς Σκύϑας, ἀπὸ δὲ Σκχυϑέων ἤδη δεκομένους αἰεὶ τοὺς 
πλησιοχώρους ἑκάστους κομίζειν αὑτὰ τὸ πρὸς ἑσπέρης 

ἑκαστάτω ἐπὶ τὸν “4δρίην, ἐνθεῦτεν δὲ πρὸς μεσαμβρίην 
προπεμπόμενα πρώτους Ζωδωναίους Ἑλλήνων δέκεσθαι, 
ἀπὸ δὲ τούτων καταβαίνειν ἐπὶ τὸν Μηλιέα κόλστον καὶ 
διαπορεύεσθαι ἐς Εὔβοιαν, πόλιν ve ig πόλιν πέμπειν 
μέχρι Καρύστου, τὸ δ᾽ ἀπὸ ταύτης ἐχλιπεῖν “νδρον" Ka- 
ρυστίους γὰρ εἶναι τοὺς κομέζοντας ἐς Τῆνον, Τηνίους δὲ 
ἐς 4ῆλον. ἀπικνέεσθαι μέν νυν οὕτω ταῦτα τὰ ἱρὰ λέ- 
γουσι ἐς 4Ζῆλον" πρῶτον δὲ τοὺς Ὑπερβορέους πέμψαι 
φερούσας τὰ ἱρὰ δύο κόρας, τὰς ὀνομάζουσι 4ήλιοι εἶναι 
Ὑπερόχην τε xal “αοδίκην" ἅμα δὲ αὑτῇσε ἀσφαλεέης εἵ- 
vexey πέμψαι τοὺς Ὑπερβορέους τῶν ἀστῶν ἄνδρας πέντε 
πομπούς, τούτους οἱ νῦν Περφερέες καλέονται τιμὰς μεγά-- 
λας ἔν Δήλῳ ἔχοντες. ἐπεὶ δὲ τοῖσι Ὑπερβορέοισι τοὺς 
ἀποπεμφϑέντας ὀπίσω ovx ἀπονοστέειν, δεινὰ πιοιευμέ- 

6. τοὺς σχύϑας τὴν χιόνα ABC ἢ 9. οὐδὲν om. 4BC | 14. δ᾽ ἔτι 
PH, δὴ 4BC | 22. δὲ 4B || 25. ἀπιχνέεσθϑαι — 26. Δῆλον om. ABC | 
30. περφερέες 4B: περ φέρες ἢ, περιφερέες CP. Πέρφερες Hesych. s. v. 
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vovg εἰ σφέας αἰεὶ καταλάμψεται ἀποστέλλοντας μὴ ἀπο- 
δέκεσϑαι, οὕτω δὴ φέροντας ἐς τοὺς οὔρους τὰ ἱρὰ ἐνδε- 
δεμένα iv πυρῶν καλαμῃ τοὺς πλησιοχώρους ἐπιεσκήτετειν 
κελεύοντας προπέμττειν σφέα ἀπὸ ἑωυτῶν ἐς ἄλλο ἔϑνος. 
καὶ ταῦτα μὲν οὕτω προπεμπόμενα ἀπικνέεσθαι λέγουσι ἐς 
4ῆλον. οἶδα δὲ αὐτὸς τούτοισι τοῖσι ἱροῖσι τόδε ποιεύμε- 
γον προσφερές, τὰς Θρηιχίας καὶ τὰς Παιονίδας γυναῖκας, 
ἐπεὰν ϑύωσι τῇ «Αρτέμιδι τῇ βασιλείῃ, οὐκ ἄνευ πυρῶν κα- 
λάμης ἐχούσας τὰ ἱρά. καὶ ταῦτα μὲν δὴ ταύτας οἶδα ποι- 84 
εύσας᾽" τῇσι δὲ παρϑένοισι ταύτῃσι τῇσι ἐξ Ὑπερβορέων τε- 
λευτησάσῃσε ἐν Ζ4“ήλῳ κείρονται καὶ ai κόραι καὶ οἱ παῖδες 
οἱ 4“ηλίων" ai μὲν πρὸ γάμου πλόκαμον ἀποταμνόμεναι 
καὶ περὶ ἄτρακτον εἰλίξασαι ἐπὶ τὸ σῆμα τιϑεῖσι (τὸ δὲ 
σῆμα ἐστὶ ἔσω ἐς τὸ ᾿ἀρτεμίσιον ἐσιόντι ἀριστερῆς χειρός, 
ἐπιιπτέφυκε δέ οἱ ἐλαίη), ὅσοι δὲ παῖδες τῶν 4ηλίων, περὶ 
χλόην τινὰ εἰἱλίξαντες τῶν τριχῶν τιϑεῖσι καὶ οὗτοι ἐπὶ 
τὸ σῆμα. αὗται μὲν δὴ ταύτην τιμὴν ἔχουσι πρὸς τῶν 35 
Ζήλου οἰκητόρων. φασὶ δὲ οἱ αὐτοὶ οὗτοι καὶ τὴν Ἄργην 
τὸ καὶ τὴν Ὦπιν ἐούσας παρϑένους ἐξ Ὑπερβορέων κατὰ 
τοὺς αὑτοὺς τούτους ἀνθρώπους πορευομένας ἀπικέσϑαι 

ἐς 4ῆλον ἔτι πρότερον Ὑπερόχης τε καὶ «“Ταοδίκης. ταύτας 

μέν νυν τῇ Εἰλειϑυίῃ ἀποφερούσας ἀντὶ τοῦ ὠκυτόχου τὸν 
ἐεάξαντο φόρον ἀπικέσϑαι, τὴν δὲ "Moy ve καὶ τὴν Ὦπιν 
ἅμα αὐτοῖσι τοῖσι ϑεοῖσι ἀπικέσθαι λέγουσι καί σφε τιμὰς 
ἄλλας δεδόσθαι πρὸς σφέων᾽ καὶ γὰρ ἀγείρειν σφι τὰς 
γυναῖκας ἐπονομαζούσας τὰ οὐνόματα ἐν τῷ ὕμνῳ τόν 
σφε Ὠλὴν ἀνὴρ «Αὐκιος ἐποίησε, παρὰ δὲ σφέων μαϑόν- 
τας νησιώτας τε καὶ Ἴωνας ὑμνέειν Qr» ve καὶ Ἄργην | 
ὑνομάζοντάς τε xol ἀγείροντας (οὗτος δὲ ὃ Ὧλὴν xal vovg 

ἄλλους τοὺς παλαιοὺς ὕμνους ἐποίησε ἔκ «Τυχίης ἐλϑὼν 

3. τοῖς πλησιοχώροις Wesseling | 4. σφέα H: σφέας | 8. ϑυούσας 
.»Η, ἑρδούσας Eldick, τελεούσας vel ἐπιτελεούσας Reiske | 9. μὲν om. 
ABC | οἷδα ταύτας PR | 15. ὅσοι 480: οἱ ἢ 11. ταύτην τὴν R] 

18. οἱ αὐτοὶ οὗτοι 48: οὗ αὐτοὶ ΟΡ, αὐτοὶ ἢ | 21. λαοδόχῃς 48 || 

22. ὠχυτοκχίου Reiske ἢ 23. x«l τὴ»] xol ABC | 21. λύχιος ἀνὴρ PR 
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τοὺς ἀειδομένους ἐν 4ήλῳ), καὶ τῶν μηρίων καταγιζομένων 
ἐπὶ τῷ βωμῷ τὴν σποδὸν ταύτην Énl τὴν ϑήκην τῆς Once 
τε xol ργης ἀναισιμοῦσϑαι ἐπιβαλλομένην. ἡ δὲ ϑήχη 
αὐτέων ἐστὶ ὄπισϑε τοῦ ““ρτεμισίου, πρὸς ἠῶ τετραμμένη, 
ἀγχοτάτω τοῦ Κηίων ἱστιητορίου. 

36 Kal ταῦτα μὲν Ὑπερβορέων πέρι εἰρήσϑω" τὸν γὰρ 
. περὶ Αβάριος λόγον τοῦ λεγομένου εἶναι Ὑπερβορέου ov 

λέγω, [λέγων] ὡς τὸν διστὸν περιέφερε κατὰ πᾶσαν γῆν 
οὐδὲν σιτεόμενος. εἶ δὲ εἰσὶ ὑπερβόρεοι τινὲς ἄνϑρωποι, 
εἰσὶ xal ὑπερνότιοι ἄλλοι. γελῶ δὲ δρέων γῆς περιόδους 
γράψαντας πολλοὺς ἤδη καὶ οὐδένα νοονεχόντως ἐξηγη- 
σάμενον" οἵ Ὥκβανόν τε δέοντα γράφουσι πέριξ τὴν γῆν 
ἐοῦσαν κυκλοτερέα ὡς ἀπὸ τόρνου, καὶ τὴν l4oim» τῇ 
Εὐρώπῃ ποιεύντων ἴσην. ἐν ὀλίγοισι γὰρ ἐγὼ δηλώσω 
μέγαθός ve ἕχάστης αὑτέων xal οἵη τις ἐστὶ ἐς γραφὴν 
ἑκαστη. 

97 “Πέρσαι οἰκέουσι κατήκοντες ἐπὶ τὴν νοτίην ϑάλασσαν 
τὴν Ἐρυϑρὴν χαλεομένην, τούτων δὲ ὑπεροικέουσε πρὸς 
βορέην ἄνεμον ἴῆδοι, Μήδων δὲ Σάσπειρες, Σασπείρων 
δὲ Κόλχοι κατήκοντες ἐπὶ τὴν βορηέην ϑάλασσαν, ἐς τὴν 
Φᾶσις ποταμὸς ἐκδιδοῖ. ταῦτα τέσσερα ἔϑνεα οἰχέξι ἔχ 

38 ϑαλάσσης ἐς θάλασσαν. ἐνθεῦτεν δὲ τὸ πρὸς ἑσπέρης 
ἀκταὶ διφάσιαι ἀπ᾿ αὑτῆς κατατείνουσι ἐς ϑάλασσαν, τὰς 
ἐγὼ ἀπηγήσομαι" ἔνϑεν μὲν ἡ ἀχτὴ ἡ ἑτέρη τὰ πρὸς βο- 
ρέην ἀπὸ Φάσιος ἀρξαμένη παρατέταται ἐς ϑάλασσαν 
παρά τὸ τὸν Πόντον καὶ τὸν Ἑλλήσποντον μέχρι Σιγείου 
τοῦ Τρωικοῦ" τὰ δὲ πρὸς νότου 7) αὑτὴ αὕτη ἀκτὴ ἀπὸ 
τοῦ ἹΜΠυριανδικοῦ κόλπου τοῦ πρὸς Φοινίχῃ κειμένου velvet 
τὰ ἐς θάλασσαν μέχρε Τριοπίου ἄκρης. οἰκέει δὲ ἐν τῇ 

39 ἀκτῇ ταύτῃ ἔϑνεα ἀνθρώπων τριήκοντα. αὕτη μέν vvv 

2. τῆς] τὴν ἢ Bekker [ 8. λέγων del. Reiske, λέγοντα coni. Schweig- 
háuser | 11. νόον ἐχόντως Dobree: νόον ἔχοντας || 14. ποιεῦσι s | 
γὰρ] dà St. | 15. ὅση vé ἐστι ABC | 11. Ἀσίην Πέρσαι Schweig- 
háuser | 19. σάπειρες" σαπείρων Ppr.R | 23. ἀπ᾽ ἀντίης Pm man. 
rec. itemque Reiz | 28. Μυριανδιχοῦ LDindorf: μαριανδύων AB, ua- 
g.avóvyov CP, μαριανδιχκοῦ ἢ 
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ἡ ἑτέρη τῶν ἀχτέων, ἧ δὲ δὴ ἑτέρη ἀτπτὸ Περσέων ἀρξα- 
μένη παρατέταται ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν ϑάλασσαν, 7 τε Περ- 
σικὴ καὶ ἀπὸ ταύτης ἐκδεκομένη ἡ 1 4cavelr xal ἀπὸ 24g- 
συρίης ἡ “Ἀραβίη" λήγει δὲ αὕτη, οὐ λήγουσα el μὴ γόμῳ 
ἐς τὸν κόλπον τὸν ἄραβιον, ἐς τὸν Ζαρεῖος ἐκ τοῦ Νείλου 
διώρυχα ἐσήγαγε. μέχρι μέν νυν Φοινίκης ἀπὸ Περσέων 
χῶρος πλατὺς καὶ πολλός ἔστε" τὸ δὲ ἀπτὸ Φοινίκης παρή- 
xeL διὰ τῆσδε τῆς ϑαλάσσης ἢ ἀκτὴ αὐτὴ παρά τε Συρίην 
τὴν Παλαιστίνην καὶ Αἴγυπτον, ἐς τὴν τελευτᾷ i» τῇ 
ἔϑγεα ἐστὶ τρία μοῦνα. ταῦτα μὲν ἀπὸ Περσέων và πρὲς 40 
ἑσπέρην τῆς donc ἔχοντα ἐστί" τὰ δὲ κατύπερϑε Περ- 
σέων xol ἴῆδων καὶ Σασπείρων καὶ Κόλχων, τὰ πρὸς 
ἠῶ τε καὶ ἥλιον ἀνατέλλοντα, ἔνϑεν μὲν ἡ Ἐρυϑρὴ παρή- 
x&& ϑάλασσα, πρὸς βορέω δὲ ἡ Κασπίη ve ϑάλασσα καὶ 
ó ράξης ποταμός, ῥέων πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα. μέχρι, 
δὲ τῆς Ἰνδικῆς οἰκέεται "tois: τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης ἔρημος 
ἤδη τὸ πρὸς τὴν ἠώ, οὐδὲ ἔχει. οὐδεὶς φράσαι οἷον δή 
τι ἐστί. 

Τοιαύτη μὲν καὶ τοσαύτη ἡ 2doln ἐστί, ἡ δὲ «ιβύη 41 
ἐν τῇ ἀκτῇ τῇ ἑτέρῃ ἐστέ" ἀπὸ γὰρ «“ἰγύπτου tiun ἤδη 
ἐχδέκεται. κατὰ μέν νυν “Αἴγυπτον ἡ ἀκτὴ αὕτη στειγή 
ἐστι" ἀπὸ γὰρ τῆσδε τῆς ϑαλάσσης ἐς τὴν Ἐρυϑρὴν ϑά- 
λασσαν δέκα μυριάδες εἰσὶ ὀργυιέων, αὗται δ᾽ ἂν εἶεν 
χίλιοι στάδιοι" τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ στεινοῦ τούτου κάρτα τιλα- 
τέα τυγχάνει ἐοῦσα ἡ ἀκτὴ ἥτις dió κέκληται. ϑωμάζω 42 
ὦν τῶν διουρισάντων καὶ διελόντων «Πιβύην τὸ καὶ 2doínv 
καὶ Εὐρώπην᾽ οὐ γὰρ σμικρὰ τὰ διαφέροντα αὑτέων ἐστέ" 
μήκεϊ μὲν γὰρ παρ᾽ ἀμφοτέρας παρήκει 7) Εὐρώπη, εὔρεος 
δὲ πέρι οὐδὲ συμβάλλειν ἀξίη φαίνεταέ μοι εἶναι. ion 
μὲν γὰρ δηλοῖ [ἑωυτὴν] ἐοῦσα περέρρυτος, πλὴν ὅσον αὑτῆς 
πρὸς τὴν “Ἵσίην οὐρίζει, Nexo τοῦ “ἰγυπτίων βασιλέος 
πρώτου τῶν ἡμεῖς ἴδμεν καταδέξαντος" ὃς ἐπείτε τὴν διώ-- 
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ρυχα ἐπαύσατο ὀρύσσων τὴν ἐκ τοῦ Νείλου διέχουσαν ic 
τὸν Ἄράβιον κόλπον, ἀπέπεμψε Φοένεκας ἄνδρας πλοί- 
0LOL, ἐντειλάμενος ἐς τὸ ὀπίσω δι᾽ Ἡρακλέων στηλέων 
ἐχπλέειν ἕως ἐς τὴν βορηίην ϑάλασσαν καὶ οὕτω ἐς “1- 

γύσέτον ἀπικνέεσϑαι. ὁρμηϑέντες ὧν οἱ Φοίνικες ἐκ τῆς 
Ἐρυϑρῆς ϑαλάσσης ἔπλεον τὴν γ»οτίην ϑαάλασσαν" ὅχως 
δὲ γίνοιτο φϑινόπωρον, προσσχόντες ἂν σπεέρεσχον τὴν 
γῆν, ἵνα ἕχάστοτε τῆς «Ιιβύης πλέοντες γινοίατο, καὶ μέ- 
νεσχον τὸν ἄμητον᾽ ϑερίσαντες δ᾽ ἂν τὸν σῖτον ἔπλεον, 
ὥστε δύο ἐτέων διεξελϑόντων τρίτῳ ἔτεϊ κάμψαντες Hoc- 
κλέας στήλας ἀπέχοντο ig «“ἴγυπτον. καὶ ἔλεγον ἐμοὶ 
μὲν οὗ πιστά, ἄλλῳ δὲ δή τεῳ, ὡς περιτελώοντες τὴν 

48 “ιβύην τὸν ἥλιον ἔσχον ἐς τὰ δεξιά. οὕτω μὲν αὕτη 
ἐγνώσϑη τὸ πρώτον, μετὰ δὲ Καρχηδόνιοι εἰσὶ οἱ λέγον- 

᾿ veg" ἐπεὶ Σατάσπης γε ὃ Ἰεάσπιος ἁνὴρ ““χαιμενέδης ov 
περιέπελωσε «“ιβύην, ἐπ᾿ αὑτὸ τοῦτο πεμφϑείς, ἀλλὰ δεί- 
σας τό τε μῆκος τοῦ πλόου καὶ τὴν ἐρημίην ἀπῆλϑε ὀπί- 
σω, οὐδ᾽ ἐπετέλεσε τὸν ἐπέταξέ ol v) μήτηρ ἄεϑλον. ϑυγα- 
τέρα γὰρ Ζωπύρου τοῦ Μεγαβύζου ἐβιήσατο παρϑένον᾽ 
ἔπειτα μέλλοντος αὐτοῦ διὰ ταύτην τὴν αἰτέην ἀνασχολο- 
πιεῖσϑαι ὑπὸ Ἐέρξεω βασιλέος, T) μήτηρ τοῦ Σατάσπσεος 
ἐοῦσα Zagelov ἀδελφεὴ παραιτήσατο, φᾶσά οἱ αὑτὴ μέζω 
ζημίην ἐπιϑήσειν ἢ πϑρ ἐχεῖνον" «ιβύην γάρ οἱ ἀνάγκην 
ἔσεσθαι πεεριτελώειν, ἐς ὃ ἂν ἀπίκηται περιπλέων αὐτὴν 
ἐς τὸν ράβιον κόλπον. συγχωρήσαντος δὲ Ξέρξεω ἐπὶ 
τούτοισι, ὃ Σατάσπης ἀπεχόμενος ἐς “ἴγυπτον καὶ λαβὼν 
νέα τὸ καὶ ναύτας παρὰ τούτων ἔπλεε ἐπὶ Ἡρακλέας στή- 
Àag' διδκπλώσας δὲ καὶ κάμψας τὸ ἀκρωτήριον τῆς “:- 
βύης τῷ οὔνομα Σολόεις ἐστέ, ἔπλδε πρὸς μεσαμβρίην" 
πδρήσας δὲ ϑάλασσαν πολλὴν ἐν πολλοῖσι μησέ, ἐπεέκτε 
τοῦ πλεῦνος αἰεὶ ἔδεε, ἀποστρέψας ὀπίσω ἀπέπλεε ἐς 
“4 Ἰγυτττον. ἐκ δὲ ταύτης ἀπεχόμενος παρὰ βααιλέα Ξέρξεα 
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ἔλεγε φὰς τὰ προσωτάτω ἀγνϑρώπους μικροὺς παραπλέειν 
ἐσθῆτι φοινικηέῃ διαχρεωμένους, oi ὅκως σφεῖς καταγοί- 
aco τῇ νηὶ φεύγεσκον πρὸς τὰ ὄρεα λείποντες τὰς πόλιας" 
αὐτοὶ δὲ ἀδικέειν οὐδὲν ἐσιόντες, βρωτὰ δὲ μοῦνα ἐξ αὖ- 
τέων λαμβάνειν. τοῦ δὲ μὴ περιπλῶσαι “ιβύην παντε- 
λέως αἴτιον» τόδε ἔλεγε, τὸ πλοῖον τὸ πρόσω οὐ δυνατὸν 
ἔτι εἶναι τεροβαίνειν ἀλλ᾽ ἐνίσχεσϑαι. Ἐέρξης δὲ οὔ οἱ 
συγγεινώσκων λέγειν ἀληϑέα οὐκ ἐπιτελέσαντά τε τὸν τέρο- 
χείμεγον ἄεϑλον ἀνεσκολόπισε, τὴν ἀρχαίην δέκην ἔπειτι- 
μῶν. τούτου δὲ τοῦ Σατάσπεος εὐνοῦχος ἀπέδρη ἐς Σά- 
μον, ἐπείτε ἐπύϑετο τάχιστα τὸν δεσπότεα τετελευτηχότα, 
ἔχων χρήματα μεγάλα, τὰ Σάμιος ἀνὴρ κατέσχε, τοῦ imi- 
στάμεγος τὸ οὔνομα ἑκὼν ἐπιλήϑομαι. 

Τῆς δὲ ᾿Ισίης τὰ πολλὰ ὑπὸ 4apeíov ἐξευρέϑη, ὃς 44 
βουλόμενος Ἰνδὸν ποταμόν, ὃς κροκοδείλους δεύτερος οὗ- 
τὸς ποταμῶν πάντων παρέχεται, τοῦτον τὸν ποταμὸν εἶ- 
δέναι τῇ ἐς ϑάλασσαν ἐχδιδοῖ, πέμπει πλοίοισι ἄλλους 
τὲ τοῖσι ἐπίστευε τὴν ἀληϑείην ἐρέειν καὶ δὴ καὶ Σχύλακα 
ἄνδρα Καρυανδέα. οἱ δὲ δρμηϑέντες ἐκ Κασπατύρου τε 
πόλιος καὶ τῆς Πακτυϊκῆς γῆς ἔπλεον κατὰ ποταμὸν πρὸς 
ἠῶ τε καὶ ἡλίου ἀνατολὰς ἐς ϑάλασσαν, διὰ ϑαλάσσης δὲ 
πρὸς ἑσπέρην πλέοντες τριηκοστῷ μηνὶ ἀπικνέονται ἐς 
τοῦτον τὸν χῶρον ὅϑεν ὃ ΑΑϊγυπτέων βασιλεὺς τοὺς Φοί- 
»uxag τοὺς πρότερον εἶπα ἀπέστειλε περιπλώξιν dion. 
μετὰ δὲ τούτους περιπλώσαντας Ἰνδούς τὸ κατεστρέψατο 
Δαρεῖος καὶ τῇ ϑαλάσση ταύτῃ ἐχρᾶτο. οὕτω καὶ τῆς 
Ἡσίης, πλὴν τὰ πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα, τὰ ἄλλα ἀνεύρη- 
ται ὅμοια παρεχομένη τῇ dion. 

Ἢ δὲ Εὐρώπη πρὸς οὐδαμῶν φανερή ἐστι γινωσχομέ- A5 
yr, Οὔτε τὰ πρὸς ἥλιον ἀνατέλλοντα οὔτε τὰ πρὸς βορέην, 
el περίρρυτος ἐστέ' μήκεϊ δὲ γινώσκεται παρ᾽ ἀμφοτέρας 
παρήχουσα. οὐδ᾽ ἔχω συμβαλέσθαι ἐπ᾽ ὅτευ μεῇ ἐούσῃ 

- 
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γῇ οὐνόματα τριφάσια κέεται ἐπωνυμίας ἔχοντα γυναικῶν, 
καὶ οὐρίσματα αὐτῇ Νεῖλός ve ὃ «Αἰγύπτιος ποταμὸς ἐτέ- 
ϑη καὶ Oacig ὃ Κόλχος (ot δὲ Τάναϊν ποταμὸν τὸν Mauj- 
την καὶ πορϑμήια τὰ Κιμμέρια λέγουσι), οὐδὲ τῶν διου- 
ριἰσάντων τὰ οὐνόματα πυϑέσϑαι, καὶ ὅϑεν ἔϑεντο τὰς 
ἐπωνυμίας. ἤδη γὰρ tion μὲν ἐπὶ “ιβύης λέγεται ὑπτὸ 
τῶν πολλῶν Ἑλλήνων i ἔχειν τὸ οὔνομα γυναικὸς αὐτόχϑο- 
vog, ἥ δὲ ᾿Ἰσίη ἐπὶ τῆς Προμηϑέος γυναικὸς τὴν ἐπωνυ- 
uin». xal τούτου μὲν μεταλαμβάνονται τοῦ οὐνόματος 
“Τυδοί, φάμενοι ἐπὶ ᾿Ασίεω τοῦ Κότυος τοῦ ἸΜΠάνεω κεκλῆ- 10 
σϑαι τὴν “σίην, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπὶ τῆς Προμηϑέος ᾿Ισίης" 
àz ὅτευ καὶ τὴν ἐν Σάρδισι φυλὴν κεκλῆσθαι ᾿1σιάδα. 
ἡ δὲ δὴ Εὐρώπη οὔτε el περίρρυτος ἐστὶ γινώσκεται πρὸς 
οὐδαμῶν ἀνθρώπων, οὔτε δὁκόϑεν τὸ οὔνομα ἔλαβε τοῦτο, 
οὔτε ὅστις οἱ ἦν ὃ ϑέμενος φαίνεται, εἰ μὴ ἀπὸ τῆς Τυρίης 15 
φήσομεν Εὐρώπης λαβεῖν τὸ οὔνομα τὴν χώρην" πρότερον 
δὲ ἢν ἄρα ἀνώγυμος ὥσπερ αἱ ἕτεραι. ἀλλ᾽ αὕτη ye ἐκ 

"τῆς “σίης τε φαίνεται ἐοῦσα καὶ οὐκ ἀπικομένη ἐς τὴν 
γῆν ταύτην ἥτις νῦν ὑπὸ Ἑλλήνων Εὐρώπη καλέεται, ἀλλ᾽ 
ὅσον ἐκ Φοινίκης ἔς Κρήτην, ἐκ Κρήτης δὲ ἐς “Τυκίην. 20 
ταῦτα μέν yvy ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω" τοῖσι γὰρ γομεζο- 
μένοισι αὑτῶν χρησόμεϑα. 

46 'O δὲ Πόντος ὃ Εὔξεινος, im^ ὃν ἐστρατεύετο ὃ 4a- 
οδῖος, χωρέων πασέων παρέχεται ἔξω τοῦ Σχυϑικοῦ ἔϑνεα 
ἀμαϑέστατα. οὔτε γὰρ ἔϑνος τῶν ἐντὸς τοῦ Πόντου οὐδὲν 5 
ἔχομεν προβαλέσϑαι σοφίης πέρι οὔτε ἄνδρα λόγιον οἵ- 
Ómuev γενόμενον, πάρεξ τοῦ Σκχυϑικοῦ ἔϑνεος καὶ Ἀνα- 
χάρσιος. τῷ δὲ Σχυϑικῷ γένεϊ ἕν μὲν τὸ μέγιστον τῶν 
ἀνϑρωπηίων πρηγμάτων σοφώτατα πάντων ἐξεύρηται τῶν 
ἡμεῖς ἴδμεν, τὰ μέντοι ἄλλα οὐκ ἄγαμαι" τὸ δὲ μέγιστον 8) 
οὕτω σφε ἀνεύρηται ὥστε ἀποφυγεῖν ve μηδένα ἐπελϑόντα 
ἐπὶ σφέας, μὴ βουλομένους ve ἐξευρεϑῆναι καταλαβεῖν μὴ 

οι 
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olov τε εἶναι. τοῖσι γὰρ μήτε ἄστεα μήτε τείχεα ἢ ἐκτι- 
σμένα, ἀλλὰ φερέοικοι ἐόντες πάντες ἔωσι ἱπποτοξόται, 
ζῶντες μὴ ἀπ᾽ ἀρότου ἀλλ᾽ ἀπὸ κτηνέων, οἰκήματά τε ? σφι 
ἢ ἐπὶ ζευγέων, κῶς οὐκ ἂν εἴησαν οὗτοι ἄμαχοί τε καὶ ἄπο- 
got προσμίσγειν; ἐξεύρηται δέ σφι ταῦτα τῆς τε γῆς ἐού- 47 
σης ἐπιτηδέης καὶ τῶν ποταμῶν ξόντων σφὶ συμμάχων». 
7 ve γὰρ γῆ ἐοῦσα πεδιὰς αὕτη ποιώδης τε καὶ εὔυδρος 
ἐστί, ποταμοί τὸ δι᾽ αὑτῆς ῥέουσι οὐ πολλῷ τεῳ ἀριϑμὸν 
ἐλάσσονες τῶν ἐν «Αἰγύπτῳ διωρύχων. ὅσοι δὲ ὀνομαστοί 
ve εἰσὶ αὑτῶν xal προσπλωτοὶ ἀπὸ ϑαλάσσης, τούτους 
ὀνομανέω .... Ἴστρος μὲν πεντάστομος, μετὰ δὲ Τύρης 
τε καὶ Ὕπανις καὶ Βορυσϑένης καὶ Παντικάπης καὶ Ὑπά- 
κυρις καὶ Γέρρος xal Tavaig. δέουσι δὲ οἵδε κατὰ τάδε. 

Ἴστρος μέν, ἐὼν μέγιστος ποταμῶν πάντων τῶν ἡμεῖς 48 
ἴόμεν, ἴσος αἰεὶ αὐτὸς δωυτῷ ῥέει καὶ ϑέρεος καὶ χει- 
μῶνος, πρῶτος δὲ τὸ ἀπ᾽ ἑσπέρης τῶν i» τῇ Σκυϑικῇ 
δέων κατὰ τοιόνδε μέγιστος γέγονε" ποταμῶν καὶ ἄλλων 
ἐς αὐτὸν ἐκδιδόντων εἰσὶ δὴ οἵδε οἱ μέγαν αὑτὸν ποιεῦν-- 
τες, διὰ μέν ye τῆς Σχυϑικῆς χώρης πέντε μὲν οἱ δέον- 
τες, τόν τὲ Σκύϑαι Πόρατα καλέουσι Ἕλληνες δὲ Πυρετόν, 
καὶ ἄλλος Τιάραντος καὶ ᾿ραρός τὸ καὶ Νάπαρις καὶ 
Ὀρδησσός. ὃ μὲν πρῶτος λεχϑεὶς τῶν ποταμῶν μέγας 
καὶ πρὸς ἠῶ ῥέων ἀνακοινοῦται τῷ Ἴστρῳ τὸ ὕδωρ, ὃ 
δὲ δεύτερος λεχϑεὶς Τιάραντος πρὸς ἑσπέρης τε μᾶλλον 

xal ἐλάσσων, ὃ δὲ δὴ Αραρός τε καὶ ὃ Νάπαρις καὶ ὃ 
ρδησσὸς διὰ μέσου τούτων ἰόντες ἐσβάλλουσι ἐς τὸν 
Ἴστρον. οὗτοι μὲν αὐϑιγενέες Σχυϑικοὶ ποταμοὶ συμπλη- 49 
ϑύουσι αὑτόν, ix δὲ ““γαϑύρσων. Μάρις ποταμὸς δέων 

συμμίσγεται τῷ Ἴστρῳ, ἔκ δὲ τοῦ Αἵμου τῶν κορυφέων 
τρεῖς ἄλλοι μεγάλοι δέοντες πρὸς βορέην ἄνεμον ἐσβάλ- 
λουσι ἐς αὐτόν, Ἄτλας καὶ «ὔρας καὶ Τίβισις. διὰ δὲ 
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Θρηέκης καὶ Θρηίκων τῶν Κροβύζων δέοντες “ϑρυς καὶ 
Νόης καὶ ἄρτανης ἐκδιδοῦσι ἐς τὸν Ἴστρον ix δὲ Παιό- 
γων καὶ ὄρεος Ῥοδόπης Κίος ποταμὸς μέσον σχίζων τὸν 
«“ἵμον ἐχδιδοῖ ἐς αὑτόν. ἐξ Ιλλυριῶν δὲ δέων πρὸς βορέην 
ἄνεμον ἴγγρος ποταμὸς ἐσβάλλει ἐς πεδίον τὸ Τριβαλλι- 
χὸν xai ἐς ποταμὸν Βρόγγον, ὃ δὲ Βρόγγος ἐς τὸν Ἴστρον" 
οὕτω ἀμφοτέρους ἐόντας μεγάλους ὃ Ἴστρος δέχεται. ἔχ 
δὲ τῆς κατύπερϑε χώρης Ὀμβρικῶν Κάρπις ποταμὸς καὶ 
ἄλλος ᾿Ἄλπις ποταμὸς πρὸς βορέην ἄνεμον καὶ οὗτοι 
δέοντες ἐχδιδοῦσι ἐς αὑτόν᾽ δέδι γὰρ δὴ διὰ πάσης τῆς 1 
Εὐρώπης ὃ Ἴστρος, ἀρξάμενος ἐκ Κελτῶν, οἱ ἔσχατοι 
πρὸς ἡλίου δυσμέων μετὰ Κύνητας οἰχέουσι τῶν ἐν τῇ 
Εὐρώπῃ" δέων δὲ διὰ πάσης τῆς Εὐρώπης ἐς τὰ πλάγια 

δ0 τῆς Σκυϑίης ἐσβάλλει. τούτων ὧν τῶν καταλεχϑέντων 
xal ἄλλων πολλῶν συμβαλλομένων τὸ σφέτερον ὕδωρ γίέ- 15 
νεται ὃ Ἴστρος ποταμῶν μέγιστος, ἐπεὶ ὕδωρ γε ἕν πρὸς 
ὃν συμβάλλειν ὃ Νεῖλος πλήϑεϊ ἀποκρατέει. ἐς γὰρ δὴ 
τοῦτον οὔτε ποταμὸς οὔτε κρήνη οὐδεμία ἐσδιδοῦσα ἐς 
σπλῆϑός οἱ συμβάλλεται. ἴσος δὲ αἰεὶ δέει ἔν τε ϑέρεϊ 
καὶ χειμῶνε ὃ Ἴστρος κατὰ τοιόνδε τε, ὡς ἐμοὶ δοκέει" 9 
τοῦ μὲν χειμῶνος ἐστὶ ὅσος teg ἐστί, ὀλέγῳ τε μέζων 
τῆς ἑωυτοῦ φύσιος γένεται" ὕεται γὰρ ἡ γῆ αὕτη τοῦ 
χειμῶνος πάμπαν ὀλίγῳ, νιφετῷ δὲ πάντα χρᾶται" τοῦ 
δὲ ϑέρεος ἡ χιὼν ἡ ἐν τῷ χειμῶνι πεσοῦσα, ἐοῦσα ἀμφι- 
λαφής, τηκομένη πάντοϑεν ἐσδιδοῖ ἐς τὸν Ἴστρον. αὕτη 55 
τε δὴ ἡ χιὼν ἐσδιδοῦσα ἐς αὑτὸν συμτπεληϑύει καὶ ὄμβροι 
πολλοί τὲ καὶ λάβροι σὺν αὐτῇ ὕει γὰρ δὴ τὸ ϑέρος. 
ὅσῳ δὲ πλέον àv δωυτὸν ὕδωρ ὁ Ó ἥλιος ἐπέλκεται ἐν τῷ 
ϑέρεϊ ἢ ἐν τῷ χειμῶνι ; τοσούτῳ τὰ συμμεσγόμενα τῷ 
Ἴστρῳ πολλαπελήσια ἐστὶ τοῦ ϑέρεος 1, ἤ περ τοῦ χειμώνοφ᾽" 
ἀντιτιϑέμενα δὲ ταῦτα ἀντισήκωσις γίνεται, ὥστε ἴσον 
μὲν αἰεὶ φαίνεσθαι ἐόντα. 

3. σχίος H. Οἴσχιος Thucyd. Hl 96 || μέσος 4860 || 9. ποταμὸς 
post AAzug om. PR | 12. πρὸς PR: πρὶν ἢ 13. πάσης τῆς PR: πάσης | 
17. ἐπικρατέει PR 
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Εἷς μὲν δὴ τῶν ποταμῶν τοῖσι Σκύϑῃσι ἐστὶ ὃ Ἴστρος, 51 
μετὰ δὲ τοῦτον Τύρης, ὃς ἀπὸ βορέω μὲν ἀνέμου ὁρμᾶται, 

ἄρχεται δὲ ῥέων E λίμνης μεγάλης 1 ἢ οὐρίξει τήν τε Σκυ- 
ϑικὴν καὶ Νευρίδα γῆν. ἐπὶ δὲ τῷ στόματι αὑτοῦ κατοί- 
κηνται Ἕλληνες oi Τυρῖται καλέονται. τρίτος δὲ Ὕπανις 52 

ποταμὸς δρμᾶται μὲν ἐκ τῆς Σκυϑικῆς, δέει δὲ ix λίμνης 
μεγάλης τὴν πέριξ γέμονται ἵὕπτεοι ἄγριοι λευκοί" xaAée- 
τοῦ δὲ ἡ λέμνη αὕτη ὀρϑώς μήτηρ Ὑπάνιος. ἐχ ταύτης 
ὧν ἀνατέλλων ὃ Ὕπανις ποταμὸς δέει ἐσσὶ μὲν πέντε Que 
ρέων πλόον βραχὺς καὶ γλυκύς ἐστι, ἀπὸ δὲ τούτου πρὸς 
ϑαλάσσης τεσσέρων ἡμερέων τελόον πικρὸς δεινῶς" ἐχδιδοῖ 
γὰρ ἐς αὐτὸν κρήνη πικρή, οὕτω δή τι ἐοῦσα σεικρή, ἣ 
μεγάϑεϊ σμικρὴ ἐοῦσα κι ἐρνᾷ τὸν Ὕπανιν ἐ ἐόντα ποταμὸν 
ἐν ὀλίγοισι μέγαν. ἔστι δὲ ἡ κρήνη αὕτη ἐν οὔροισι χώρης 
τῆς τε ἀροτήρων Σκχυϑέων καὶ ᾿λαζόνων' οὔνομα δὲ τῇ 
κρήνῃ καὶ ὅϑεν ῥέει τῷ χώρῳ σκυϑιστὶ μὲν Ἐξαμπαῖος, 
χατὰ δὲ τὴν Ἑλλήνων γλῶσσαν Ἱραὶ ὅδοί. συνάγουσι δὲ 
τὰ τέρματα ὅ vs ΤἸύρης καὶ ὃ Ὕπανις κατὰ ᾿Αλαζόνας, 
τὸ δὲ ἀπὸ τούτου ἀποστρέψας ἑκάτερος ῥέει εὑρύνων 
τὸ μέσον. 

Τέταρτος δὲ Βορυσϑένης ποταμός, ὃς ἐστί τε μέγι- 53 
στος μετὰ Ἴσερον τούτων καὶ πολυαρχέστατος κατὰ γνώ- 
μας τὰς ἡμετέρας οὔτι μοῦνον τῶν Σχυϑικῶν ποταμῶν 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, πλὴν Νείλου τοῦ .4i- 
γυπτίου" τούτῳ γὰρ ovx ola τε ἐστὶ συμβαλεῖν ἄλλον στο- 
vauó»* τῶν δὲ λοιπῶν Βορυσϑένης ἐστὶ πολυαρκέστατος, 
ὃς νομάς τὸ καλλίστας καὶ εὐχομιδεστάτας κτήνεσι παρέ- 
χεται ἰχϑύας «e ἀρίστους διαχριδὸν καὶ πλείστους, πί- 
νεσϑαέ τὸ ἥδιστος ἐστί, δέει ve καϑαρὸς παρὰ ϑολεροῖσι, 
σπόρος τε παρ᾽ αὑτὸν ἄριστος γίνεται, ποίη τε, τῇ οὐ 

1. τοῖσι om. 4860 || 2. τοῦτον δεύτερος ὃ Tvogc? || 3. ἄρχεται 
R: ἔρχεται ἢ 10. ἔτε αὶ || 16. ἐξαμπαῖος PH, Exampheus Mela: ἀμα- 
ξάμπαιος 4B, ἁμοξάνπαιος C || 21. ὃς ἐστί τε μέγιστος ΡΗ͂: ἐστι 
μέγιστός γε ABC || 25. συμβάλλειν PR || 21. εὐνομιδϑεστάτας Pr R ἢ 
παρέχεται xol? || 28. χαὶ om. 4860 
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σπείρεται ἣ χώρη, βαϑυτάτη" ἅλες ve ἐπὶ τῷ στόματι 
αὑτοῦ αὐτόματοι πήγνυνται ἄπλετοι" χήτεά v6 μεγάλα 
ἀνάχανϑα, τὰ ἀντακαίους καλέουσι, παρέχεται ἐς ταρί- 
χευσιν, ἄλλα τε πολλὰ ϑωμάσαι ἄξια. μέχρι μέν νυν 
Γερρέων χώρου, ἐς τὸν τεσσεράκοντα ἡμερέων πλόος ἔστέ, 
γινώσκεται δέων ἀπὸ βορέω ἀνέμου" τὸ δὲ κατύπερϑε διε 
ὧν ῥέει ἀνθρώπων οὐδεὶς ἔχει φράσαι" φαίνεται δὲ δέων 
δι᾿ ἐρήμου ἐς τῶν γεωργῶν Σκυϑέων τὴν χώρην" οὗτοι 
γὰρ οἱ Σκύϑαι παρ᾽ αὐτὸν ἐπὶ δέκα ἡμερέων πλόον νέ- 
μονται. μούνου δὲ τούτου τοῦ ποταμοῦ καὶ Νείλου οὐκ 
ἔχω φράσαι τὰς πηγάς, δοκέω δέ, οὐδὲ οὐδεὶς Ἑλλήνων». 

. ἀγχοῦ τε δὴ ϑαλάσσης ὃ Βορυσϑένης ῥέων γένεται καί 
' oi συμμίσγεται ó Ὕπανις ἐς τὠυτὸ ἕλος ἐκδιδούς. τὸ δὲ 

μεταξὺ τῶν ποταμῶν τούτων, ἐξὸν ἔμβολον τῆς χώρης, 
Ἱππόλεω ἄκρη καλέεται, ἐν δὲ αὐτῷ ἱρὸν Ζήμητρος ἔνί- 
δρυται" πέρην δὲ τοῦ ἱροῦ ἐπὶ τῷ Ὑπάνι Βορυσϑενεῖται 
χατοίχηνται. 

Ταῦτα μὲν τὰ ἀπὸ τούτων τῶν ποταμῶν, μετὰ δὲ 
τούτους πέμπτος ποταμὸς ἄλλος, τῷ οὔνομα Παντιχάπης, 
ῥέει μὲν καὶ οὗτος ἀπὸ βορέω τε καὶ ἐκ λίμνης, καὶ τὸ 
μεταξὺ τούτου τε xal τοῦ Βορυσϑένεος νέμονται oi γεωρ- 
γοὶ Σχύϑαι, ἐχδιδοῖ δὲ ἐς τὴν Ὑλαίην, παραμειψάμενος 

δὅ δὲ ταύτην τῷ Βορυσϑένεϊ συμμίσγεται. ἕχτος δὲ Ὑπά- 
χυρις ποταμός, ὃς ὁρμᾶται μὲν ἐκ λίμνης, διὰ μέσων δὲ 
τῶν νομάδων Σκυϑέων ῥέων ἐκδιδοῖ κατὰ Καρκινῖτεν σεό- 
λὲν, ἐς δεξιὴν ἀπέργων τήν τε Ὑλαίην καὶ τὸν ᾿ἀχιλλήεον 

ὅ6 δρόμον καλδόμενον. ἕβδομος δὲ Γέρρος ποταμὸς ἀπεέσχι- 
σται μὲν ἀπὸ τοῦ Βορυσϑένεος κατὰ τοῦτο τῆς χώρης 
ἐς ὃ γινώσχεται ὃ Βορυσϑένης᾽ ἀπέσχισται μέν νυν ix 
τούτου τοῦ χώρου, οὔνομα δὲ ἔχει τό περ ὃ χῶρος αὑτός, 

ὅ. γέρρου τε ἢ. fort. Γερρίων | 8. γεωργῶν ἢ: γεωργῶν τῶν | 
10. τοῦ om. ABC | 18. ἐς τὸ ἕλος ABC, ἐς τὠντὸ τέλος PR | τὸ 
μεταξὺ δὲ PH | 15. ἱππολέων AD, ἱππολέω reliqui [| μητρὸς 480 

16. ἐπὶ Valckenaer: ὑπὸ [| 20. μὲν St: μὲν γὰρ ABC, δὲ PH | τε 
om. 4BC 
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Γέρρος, δέων δὲ ἐς ϑάλασσαν οὐρίζει τήν τε τῶν νομάδων 
χώρην καὶ τὴν τῶν βασιληίων Σχυϑέων, ἐκδιδοῖ δὲ ἐς τὸν 
Ὑπαάκυριν. ὄγδοος δὲ δὴ Tavoig ποταμός, ὃς δέει vàvé- 51 
καϑὲν ἐκ λίμνης μεγάλης ὁρμώμενος, ἐχδιδοῖ δὲ ἐς μέζω 
ἔτι λίμνην καλεομένην Mauro, ἣ οὐρίζει Σκύϑας τε τοὺς 
βασιληίους καὶ Σαυρομάτας. ἐς δὲ Tavaiv τοῦτον ἄλλος 
ποταμὸς ἐσβάλλει τῷ οὔνομα ἐστὶ Ὕργις. 

Τοῖσι μὲν δὴ ὀνομαστοῖσι ποταμοῖσι οὕτω δή τι οἱ 58 
Σκύϑαι ἐσκευάδαται, τοῖσι δὲ κτήνεσι ἡ ποίη ἀναφυομένη 
ἐν τῇ Σκυϑικῇ ἐστι ἐπειχολωτάτη πασέων :τοιέων τῶν ἡμεῖς 
ἔδμεν" ἀνοιγομένοισι δὲ τοῖσι κτήνεσι ἐστὶ σταϑμώσασϑαι 
ὅτι τοῦτο οὕτω ἔχει. 

Τὰ μὲν δὴ μέγιστα οὕτω σφι εὔπορα ἐστί, τὰ δὲ 59 
λοιπτὰ νόμαια κατὰ ταδε σφι διακέεται. ϑεοὺὶς μὲν μού- 
vovg τούσδε ἱλάσκονται, Ἰστίην μὲν μάλιστα, ἐτεὶ δὲ Zf(a 
xal Γῆν, νομίζοντες τὴν Γῆν τοῦ Διὸς εἶναι γυναῖκα, μετὰ 
δὲ τούτους ΤΙπόλλωνά ve xal οὐρανέην ᾿Ιφροδίτην xal 
Ἡρακλέα καὶ ἄρεα. τούτους μὲν πάντες Σκύϑαι νενομέ- 

χασι, οἱ δὲ καλεόμενοι βασιλήιοι Σχύϑαι xal τῷ Ποσει- 
δέωνι ϑύουσι. ὀνομάζεται δὲ σκυϑιστὶ Iovín uiv Ταβιτί, 
Ζεὺς δὲ ὀρθότατα κατὰ γνώμην γε τὴν ἐμὴν καλεόμενος 
Παπαῖος, Γῆ δὲ 4Ἵπί. ΑἈΪΜπόλλων δὲ Γοιτόσυρος, οὐρανίη 
δὲ Ἀφροδίτη ᾿4ργίμπασα, Ποσειδέων δὲ Θαγιμασάδας. 
ἀγάλματα δὲ καὶ βωμοὺς καὶ νηοὺς οὐ γομέξουσι 7tOLÉELY 
χελὴν Aoci* τούτῳ δὲ νομίζουσι. 

Θυσίη δὲ ἡ αὐτὴ πᾶσι κατέστηχεξ 7τερὶ πάντα τὰ ἱρὰ 60 
ὁμοίως, ἐρδομένη ὧδε" τὸ μὲν ἱρήιον αὐτὸ ἐμτεετεοδισμέ- 
γον τοὺς ἐμπροσϑίους πόδας ἕστηκε, ὁ δὲ ϑύων ὄτεισϑε 

9. ἡ ποίη] ποίη PH, ἡ ποίη ἡ Reiske || 14. μὲν PR: dà | 40. τε 
καὶ ἢ | 18. dora xal ἡραχλέα PR | 19. καλεόμενοι om. 480 ἢ 
20. ὀνομάζονται ἢ, οὐνομάζονται P || 21. γε om. Ppr. || 22. ἀπῖα 
ABC | Γοιτόσυρος Hesychius: οἰτόσυρος L, I'oyyóovgog Celsus apud 
Origen. c. Cels. VI 39 | 23. ἀργίμπασα ,PHR. Celsus: ἀρίππασα ABC, 
Ἀρτιμήασα Hesychius | Θαγιμασαάδας St.: ϑαγιμασάδα et ϑατιμασάδα 
Origenis codd., ϑαμιμασάδας 480, ϑαγιμασά PR || 26. πᾶσα PR ( 
παρὰ Reiske 

Herodotus I. 20 
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τοῦ χτήνεος ἑστεὼς σπάσας τὴν ἀρχὴν τοῦ στρόφου κατα- 
βάλλει μιν, πίπτοντος δὲ τοῦ ἱφηίου ἐπικαλέει τὸν ϑεὸν 
τῷ ἂν ϑύῃ, καὶ ἔπειτα βρόχῳ περὶ ὧν ἔβαλε τὸν αὐχένα, 
σχυταλίδα δὲ ἐμβαλὼν περιάγει καὶ ἀποπνίγει, οὔτε πῦρ 
ἀνακαΐσας οὔτε καταρξάμενος οὔτ᾽ ἐπισπείσας" ἀποπνί- 

61 ξας δὲ καὶ ἀποδείρας τράπεται πρὸς ἕψησιν. τῆς δὲ γῆς 
τῆς Σχυϑικῆς αἰνῶς ἀξύλου ἐούσης ὧδέ σφι ἐς τὴν ἕψησιν 
τῶν κρεῶν ἐξεύρηται" ἐπειδὰν ἀποδείρωσι τὰ ἱρήια, γυ- 
μνοῦσι τὰ ὑστέα τῶν κρεῶν, ἔπειτα ἐσβάλλουσι, ἣν μὲν 
τύχωσι ἔχοντες, ἐς λέβητας ἐπιχωρίους, μάλιστα “Ζεσβίοισι 

| χρητῆρσι προσειχέλους, χωρὶς ἢ ὅτι πολλῷ μέζονας" ἐς 
τούτους ἐσβάλλοντες ἕψουσι ὑποκαίοντες τὰ ὀστέα τῶν 

ἱρηίων. ἣν δὲ μή σφι παρῇ ὃ λέβης, oi δὲ ἐς τὰς γαστέ- 
ρας vov ἱρηίων ἐσβάλλοντες τὰ κρέα πάντα καὶ παραμί- 
ξαντὲς ὕδωρ ὑποκαίουσι τὰ ὀστέα" τὰ δὲ αἴϑεται κάλλιστα, 
αἱ δὲ γαστέρες χωρέουσι εὐπετέως τὰ κρέα ἐψιλωμένα τῶν 
στέων" καὶ οὕτω βοῦς ve ἑωυτὸν ἐξέψει xal τάλλα ἱ ἱρήια 
ἑωυτὸ ἕκαστον. ἔπεὰν δὲ ἑψηϑῇ τὰ χρέα, ὃ ϑύσας τῶν 
χρεῶν καὶ τῶν σπλάγχνων ἁπαρξάμενος δίπτει ἐς τὸ ἔμ- 
προσϑε. ϑύουσι δὲ xal τὰ ἄλλα πρόβατα καὶ ἵππους 
μάλιστα. 

Τοῖσι μὲν δὴ ἄλλοισι τῶν ϑεῶν. οὕτω ϑύουσι καὶ 
ταῦτα τῶν χτηνέων, τῷ δὲ Ἄρεϊ ὧδε. κατὰ νομοὺς éxa- 
στους τῶν ἀρχέων ἐσίδρυταί σφι “ρεος ἱρὸν τοιόνδε" 
φρυγάνων φάκελοι, συννενέαταε ὅσον τ᾽ ἐπὶ σταδίους τρεῖς 
μῆκος καὶ εὗρος, ὕψος δὲ ἔλασσον" ἄνω δὲ τούτου τετρά- 

γωνον ἄπεδον πεποίηται, καὶ τὰ μὲν τρία τῶν κώλων ἐστὶ 
ἀπότομα, κατὰ δὲ τὸ ἕν ἐπιβατόν. ἔτεος δὲ ἑκάστου ἁμά- 
ξας πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἐπιγέουσι φρυγάνων" ὑὕπονο- 
στέει γὰρ δὴ αἰεὶ ὑπὸ τῶν χειμώνων. ἐπὶ τούτου δὴ τοῦ 
σηκοῦ ἀκινάχης σιδήρεος ἵδρυται ἀρχαῖος ἑκάστοισι, καὶ 
τοῦτ᾽ ἐστὶ τοῦ ρεος τὸ ἄγαλμα. τούτῳ δὲ τῷ ἀκινάχῃ 

5. κατευξάμενος PH ἢ 8. ἐπεὰν PR 9. ἔπειτα δὲ PR | 10. ἐς 
addidit IGronovius ἢ 18. ὁ om. PR | 23. ἑχάστους St: ἑχάστοισι || 
24. ἀρχέων St.: ἀρχείων AB, ἀρχαίων PR, ἀρχηίων C | àvólógvta? | 
21. ἐπίπεδον PH | 31. óyxov PR 
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ϑυσίας ἐπετείους προσάγουσι προβάτων xal ἵπτεων, καὶ 
δὴ καὶ τοῖσιδ᾽ ἔτι πλέω ϑύουσι ἢ τοῖσι ἄλλοισι ϑεοῖσι" 
ὅσους ἂν τῶν τολεμέων ζωγρήσωσι, ἀπὸ τῶν ἑκατὸν ày- 
ὁρῶν ἄνδρα ϑύουσι τρόπῳ οὐ τῷ αὐτῷ καὶ τὰ πρόβατα, 
ἀλλ᾽ ἑτεροέῳ. ἐπεὰν γὰρ οἶνον ἐπισπείσωσι.- κατὰ τῶν 
κεφαλέων, ἀποσφάζουσι τοὺς ἀνθρώπους ἐς ἄγγος καὶ 
ἔπειτα ᾿ἀνενείχαντες ἄνω ἐπὶ τὸν ὄγκον τῶν φρυγάνων 
καταχέουσι τὸ αἷμα τοῦ ἀκινάκεω. ἄνω μὲν δὴ φορέουσι 
τοῦτο, κάτω δὲ παρὰ τὸ ἱρὸν ποιεῦσι vdÓe* τῶν ἀποσφα- 
γέντων ἀνδρῶν τοὺς δεξιοὺς ὥμους πάντας ἀποταμόντες 
σὺν τῇσι χερσὶ ἐς τὸν ἠέρα ἱεῖσι, καὶ ἔπειτα καὶ τὰ ἄλλα 
ἀπέρξαντες ἱρήια ἀπαλλάσσονται. χεὶρ δὲ τῇ ἂν πέσῃ 
κέεται, καὶ χωρὶς ὃ νεχρός. ϑυσίαι uév νυν αὗταί σφι θ83 
κατεστᾶσι. ὑσὶ δὲ οὗτοι οὐδὲν νομέζουσι, οὐδὲ τρέφειν 
ἐν τῇ χώρῃ τὸ παράπαν ϑέλουσι. 

Τὰ δ᾽ ἐς πόλεμον ἔχοντα ὧδέ σφε διακέαται" ἐπεὰν 64 
τὸν πρῶτον ἄνδρα καταβάλῃ ἀνὴρ Σκύϑης, τοῦ αἵματος 
ἐμπίνει, ὅσους δ᾽ ἂν φονεύσῃ ἐν τῇ μάχῃ, τούτων τὰς 
κεφαλὰς ἀποφέρει τῷ βασιλέι. ἀπενείκας μὲν γὰρ χεφα- 
λὴν τῆς ληέης μεταλαμβάνει τὴν ἂν λάβωσι, μὴ ἐνείκας 
δὲ οὔ. ἀποδείέρει δὲ αὐτὴν τρόπῳ τοιῷδε" περιταμὼν 
κύκλῳ περὶ τὰ ὦτα καὶ λαβόμενος τῆς κεφαλῆς ἐκσείεε, 
μετὰ δὲ σαρχέσας βοὸς πλευρῇ δέψει τῇσε χερσί, ὀργάσας 
δὲ αὐτὰ Gre χειρόμακτρον ἔχτηται, ἐκ δὲ τῶν χαλινῶν τοῦ 
ἕππου τὸν αὐτὸς ἐλαύνει, ἐκ τούτου ἐξάπετει καὶ ἀγάλλεται" 
ὃς γὰρ ἂν πλεῖστα δέρματα χειρόμακτρα ἔχῃ, ἀνὴρ ἄριστος 
οὗτος χέχριται. πολλοὶ. δὲ αὐτῶν ix τῶν ἀποδαρμάτων 
καὶ χλαίνας ἐπείγυσϑαι ποιεῦσι, συρράπτοντες κατά περ 

βαίχας. πολλοὶ δὲ ἀνδρῶν ἐχϑρῶν τὰς δεξιὰς χεῖρας νε- 
κρῶν ἐόντων ἀποδείραντες αὐτοῖσι ὄνυξι χαλύττρας τῶν 

3. ἂν Bekker: om. P, δ᾽ ἂν ceteri | 4. ἄνδρα ἕνα ἢ ἢ αὐτῷ 
Struve: αὐτῷ ᾧ ἢ 10. ἀποτάμνοντες PR || 14. οὗτοι! οὐδὲ οὗτοι | 
16. διακέεται Ph | 22. ἐχσείει 4* ἢ: ἐξήιδι C, ἐξίει reliqui | 23. ὀργά- 
σας 4183: ὀργήσας Bi, ὀργίσας reliqui ἢ 24. τῶν om. ABC | 26. δέρ- 
ματα om. H || 21. ἀποδαρμάτων 48}: ἀποδερμάτων 
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φαρετρέων ποιεῦνται. δέρμα δὲ ἀνθρώπου καὶ παχὺ καὶ 
λαμπρὸν ἣν ἄρα, σχεδὸν δερμάτων πάντων λαμπρότατον 
λευκότητι. πολλοὶ δὲ καὶ ὅλους ἄνδρας ἐχδείραντες καὶ 

65 διατείναντες ἐπὶ ξύλων ἐπ᾿ ἵππων περιφέρουσι. ταῦτα 
μὲν δὴ οὕτω σφι νενόμισται, αὐτὰς δὲ τὰς κεφαλάς, οὔτι 
πάντων ἀλλὰ τῶν ἐχϑίστων, ποιεῦσι «áde: ἀποπρίσας 
[ἕκαστος] πᾶν τὸ ἔνερϑε τῶν ὀφρύων ἐκχαϑαίρει" χαὶ ἣν 
μὲν ῇ πένης, ὃ δὲ ἔξωϑεν ὠμοβοέην μούνην περιτεένας 
οὕτω χρᾶται, ἢν δὲ ἢ πλούσιος, τὴν μὲν ὠμοβοέην σέερι- 
τείνει, ἔσωϑεν δὲ καταχρυσώσας οὕτω χρᾶται ποτηρίῳ. 
ποιεῦσι δὲ τοῦτο καὶ ix τῶν oixníov ἤν σφι διάφοροι 
γένωνται καὶ ἢν ἐπικρατήσῃ αὑτοῦ παρὰ τῷ βασιλέι. ξεέ- 
γων δέ οἱ ἐλθόντων τῶν ἂν λόγον ποιέξηται, τὰς κεφαλὰς 
ταύτας παραφέρει καὶ ἐπιλέγει ὡς οἱ ἐόντες οἰχήιοι πτό- 
Aeuov τεροσεϑήχαντο καί σφεων αὐτὸς ἐπεχράτησε, ταύτην 

66 ἀνδραγαϑίην λέγοντες. ἅπαξ δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάστου ὃ 
γομάρχης ἕκαστος ἐν τῷ ἑωυτοῦ νομῷ κιρνᾷ κρητῆρα οἴνου, 
ἄπ᾽ οὗ πένουσι τῶν Σκυϑέων τοῖσι ἂν ἄνδρες πολέμιοι 
ἀραιρημένοι ἔωσι" τοῖσι δ᾽ ἂν μὲ κατεργασμέγον 7) τοῦτο, 

οὐ γεύονται τοῦ οἴνου τούτου, ἀλλ᾽ ἠτιμωμένοι ἀποχα- 
τέαται' ὄνειδος δέ σφι ἐστὶ μέγιστον τοῦτο. ὅσοι δὲ ἂν 

αὐτῶν καὶ κάρτα πολλοὺς ἄνδρας ἀραιρηχότες ἔωσι, οὗτοι 
δὲ σύνδυο κύλικας ἔχοντες πίνουσι ὁμοῦ. 

67 ἹΜάντιες δὲ Σχυϑέων εἰσὶ πολλοί, οἱ μαντεύονται 
᾿δάβδοισι ἰτεΐνησι πολλῇσι ὧδε᾽ ἐπεὰν φακέλους ῥάβδων 
μεγάλους ἐνείκωνται, ϑέντες χαμαὶ διεξειλίσσουσι αὑτούς, 
καὶ ἐπὶ μίαν ἑκάστην ῥάβδον τιϑέντες ϑεσπίζουσι, ἅμα 
τε λέγοντες ταῦτα συνειλέουσε τὰς ῥάβδους ὀπίσω καὶ 
αὗτις κατὰ μίαν συντιϑεῖσι. αὕτη μέν σφι 1$ μαντικὴ 
πατρωέη ἐστί. oi δὲ Evágeec oí ἀνδρόγυνοι τὴν "4geoói- 
την σφίσι λέγουσι μαντικὴν δοῦναι" φιλύρης δ᾽ ὧν φλοιῷ 

7. ἕχαστος secl. Krüger || 8. Φ om. PR || 10. περιχρυσώσας ABC | 
12. γίνωνται ABC | αὐτῶν Reiske ἢ 16. λέγεται PR | 11. κίρναται 
PR | 18. &» addidit Schweigháuser | 21, ἂν om. 486 || 27. ἐπὶ] 

^ ἔπειτα xavà? | vov ῥαβδων || 30. ἐνάριες 4180 et glossae, γάρεες 
PR | οἱ PR: καὶ oí] σφι L | 81. δ᾽ addidit St. 
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μαντεύονται" ἐπεὰν τὴν φιλύρην τρέχα σχίσῃ, διαπλέκων 
ἐν τοῖσι δακτύλοισι τοῖσε ἑωυτοῦ καὶ διαλύων χρᾷ. ἐπεὰν 68 
δὲ βασιλεὺς ὃ Σκυϑέων κάμῃ, μεταπέμπεται τῶν μαγτέων 
ἄνδρας τρεῖς τοὺς εὐδοκιμέογεας μάλιστα, οἱ τρόπῳ τῷ 
εἰρημένῳ μαντεύονται" καὶ λέγουσι οὗτοι ὡς τὸ ἐπίπαν 
μάλιστα τάδε, ὡς τὰς βασιληίας ἱστίας ἐπιώρκηκε ὃς καὶ 
ὅς, λέγοντες τῶν ἀστῶν τὸν ἂν δὴ λέγωσι. τὰς δὲ βασι- 
ληίας ἱστίας νόμος Σκύϑῃσι τὰ μάλιστα ἐστὶ ὀμνύναι τότε 

ἐπεὰν τὸν μέγιστον ὅρχον ἐϑέλωσι ὀμνύναι. αὐτίκα δὲ 
διαλελαμμένος ἄγεται οὗτος τὸν ἂν δὴ φῶσι ἐπιορκῆσαι, 
ἀπιγμένον δὲ ἐλέγχουσι οἱ μάντιες ὡς ἐπιορκήσας φαί- 
veraL ἔν τῇ μαντικῇ τὰς βασιληίας ἱστίας καὶ διὰ ταῦτα 
ἀλγέει ὃ βασιλεύς" ὃ δὲ ἀρνέεται, ov φάμενος ἐσειορχῆσαι, 
καὶ δεινολογέεται. ἀρνεομένου δὲ τούτου ὃ βασιλεὺς μετα- 
πέμπεται ἄλλους διπλησίους μάντιας" καὶ ἣν μὲν καὶ οὖ- 
τοι ἐσορῶντες ἐς τὴν μαντικὴν καταδήσωσι ἐπιορκῆσαι, 
τοῦ δὲ ἰϑέως τὴν κεφαλὴν ἀττοτάμνουσι, καὶ τὰ χρήματα 
αὐτοῦ διαλαγχάνουσι οἱ πρῶτοι τῶν μαντίων" ἣν δὲ οἱ 
ἐπελθόντες μάντιες ἀπολύσωσι, ἄλλοι πάρεισι μάντιες 
xal μάλα ἄλλοι. ἣν ὧν οἱ πλεῦνες τὸν ἄνϑρωπον ἀπο- 
λύσωσι, δέδοχται τοῖσι πρώτοισι τῶν μαντέων αὐτοῖσι 
ἀπόλλυσθαι. ἀπολλῦσι δῆτα αὐτοὺς τρόπῳ τοιῷδε" ἐπεὰν 69 
ἅμαξαν φρυγάνων πλήσωσι xol ὑποζεύξωσι βοῦς, ἐμπὲο- 
δίσαντες τοὺς μάντιας καὶ χεῖρας ὀπίσω δήσαντες xal 
στομώσαντες κατεργγῦσι ἐς μέσα τὰ φρύγανα, ὑπτοερή- 
σαντες δὲ αὐτὰ ἀπιεῖσε φοβήσαντες τοὺς βοῦς. πολλοὶ 
μὲν δὴ συγχαταχαίονται τοῖσι μάντισι βόες, πολλοὶ δὲ 
περικεκαυμένοι ἀποφεύγουσι, ἐπεὰν αὑτῶν ὃ δυμὸς κατα- 
καυϑῇ. κατακαίουσι δὲ τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ καὶ δι᾽ ἄλλας 
αἰτίας τοὺς μάντιας, ψευδομάντιας καλέοντες. τοὺς δ᾽ ἂν 

ἀποχτείνῃ βασιλεύς, τούτων οὐδὲ τοὺς παῖδας λείπει, ἀλλὰ 
πάντα τὰ ἔρσενα χτείνει, τὰ δὲ ϑήλεα οὐκ ἀδικέει. 

Ὅρκια δὲ ποιεῦνται Σχύϑαι ὧδε πρὸς τοὺς ἂν ποιέων- 10 

1. τρία ABC ἢ} 7. δὴ om. Ppr.R | 18, ἢν] xoi ἢν 486! 23. ἅμαξαν 
χαμάρης PR 
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ται" ἐς κύλικα μεγάλην κεραμένην οἶνον ἐγχέαντες αἷμα 
συμμίσχουσι τῶν τὸ ὕρκιον ταμνομένων, τύψαντες ὑπέατι 
ἢ ἐπιταμόντες μαχαίρῃ σμικρὸν τοῦ σώματος, καὶ ἔπειτα 
ἀποβάψαντες ἐς τὴν κύλικα ἀκινάκην καὶ ὀιστοὺς καὶ 
σάγαριν καὶ ἀκόντιον" ἐπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, κατεύ- 
χονται πολλὰ xal ἔπειτα ἀποπίνουσι αὐτοί ve οἱ τὸ δρ- 
κίον ποιξδύμενοι καὶ τῶν ἑπομένων οἷ πλείστου ἄξιοι. 

Ταφαὶ δὲ τῶν βασιλέων ἐν Γέρροισι εἰσὶ [ic ὃ ὃ 
Βορυσϑένης. ἐστὶ προσπλωτός]" ἐνθαῦτα, ἐπεάν σφι ἀπο- 
ϑάνῃ ὃ βασιλεύς, ὄρυγμα γῆς μέγα ὀρύσσουσι τετράγωνον, 
ἕτοιμον δὲ τοῦτο ποιήσαντες ἀναλαμβάνουσι τὸν vEXQO», 
καταχεκηρωμένον μὲν τὸ σῶμα, τὴν δὲ νηδὺν ἀνασχισϑεῖ- 
σαν xal) καϑαρϑεῖσαν, πλέην xvrépov κεκομμένου καὶ ϑυ- 
μιήματος καὶ σελίνου σπέρματος καὶ ἀννήσσυ, συνερραμ- 
μένην ὀπίσω, καὶ κομίζουσι ἐν ἁμάξῃ ἐς ἄλλο ἔϑνος. oi 
δὲ ἂν παραδέξωνται κομισϑέντα τὸν νεχρόν, ποεεῦσι τά 
σέερ οἱ βασιλήιοι Σκύϑαι᾽ τοῦ ὠτὸς ἀποτάμμονται, τρίχας 
σεεριχδέρονται, βραχίονας περιτάμνονται, μέτωπον καὶ ῥῖνα 
χαταμύσσονται, διὰ τῆς ἀριστερῆς χειρὸς διστοὺς διαβυ- 
γέονται. ἔνϑεῦτεν δὲ κομίζουσι ἐν τῇ ἁμάξῃ τοῦ βασιλέος 
τὸν γέχυν ἐς ἄλλο ἔϑνος τῶν ἄρχουσι" oi δέ σφι ὅπονται 

ἐς τοὺς πρότερον ἦλϑον. ἐπδὰν δὲ πάντας περιέλθωσι 

τὸν νέκυν κομίζοντες, ἔν τε Γέρροισι ἔσχατα κατοικημέ- 
vou, εἰσὶ τῶν ἐϑνέων τῶν ἄρχουσι καὶ ἐν τῇσι ταφῆσι. 
καὶ ἔπειτα, ἐπεὰν ϑέωσι τὸν νέχυν ἐν τῇσι ϑήχῃσι irl 
στιβάδος, παραπήξαντες αἰχμὰς ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τοῦ ve- 
κροῦ ξύλα ὑπερτεένουσι καὶ ἔπειτα πκαταστεγάζουσε͵ 
ἐν δὲ τῇ λοιπῇ εὑρυχωρίῃ τῆς 9e τῶν. πταλλαχέων τε 
μέαν ἀποπνέξαντες ϑάπτουσι καὶ τὸν οἷνοχόο» καὶ μά- 
γδιρον καὶ ἱππτοχόμον καὶ διήκονον καὶ ἀγγελιηφόρον καὶ 

2. τὰ ὅρχια PR || ὑπέατι Lobeck: ὑπέατι vulgo, ὀπέατι IsVossius ἢ 
8. ἐπιτάμνοντες ABC || 5. ἐπεὰν --- ποιήσωσι (omisso δέ) aptius 16- 
guntur supra post xa ἔπειτα || 8. ἐς ὃ --- προσπλωτός separavit St. ἢ 
15. xal om. 4860 | 11. τρίχας --- περιτάμνονταε om. ABC || 19. τῆς 
τε PH || 21. ῥδιψὶ R: δίψει 8. δίψεϊ. fort. δίπεσι aut ῥίπεϊ (sicut 4* marg.) 
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€! - » , 3 NE! 1 , 
ἵππους xal τῶν ἄλλων πάντων ἀπαρχὰς καὶ φιάλας χρυ- 

céac* ἀργύρῳ δὲ οὐδὲν οὐδὲ χαλκῷ χρέωνται. ταῦτα δὲ 
ποιήσαντες χοῦσι πάντες χῶμα μέγα, ἁμιλλώμενοι καὶ 
προϑυμεόμενοι ὡς μέγιστον ποιῆσαι. ἐνιαυτοῦ δὲ περι- 72. 

3 
φερομένου αὐτις ποιεῦσι τοιόνδε᾽ λαβόντες τῶν λοιπῶν 
ϑεραπόντων τοὺς ἐπιτηδεοτάτους (οἱ « δὲ εἰσὶ Σκύϑαι ἐγ- 
yevéeg " οὗτοι γὰρ ϑεραπεύουσι τοὺς ἂν αὐτὸς ὃ βασιλεὺς 
κελεύσῃ, ἀργυρώνητοι δὲ οὐκ εἰσί σφι ϑεράποντες), τού- 
των Qv τῶν διηχόνων ἐπεὰν ἀποπνίξωσι πεντήκοντα καὶ 
ἵππους τοὺς καλλίστους πεντήκοντα, ἐξελόντες αὑτῶν τὴν 

χοιλίην καὶ καϑήραντες ἐμπιτολᾶσι ἀχύρων καὶ συρρά- 
στουσι. ἁψῖδος δὲ ἢ ἥμισυ ἐπὶ δύο δύλα στήσαντες U πτιον 
καὶ τὸ ἕτερον ἥμισυ τῆς ἁψῖδος ἐπ᾽ ἕτερα δύο, κατατοή- 
ξαντὲς τρόπῳ τοιούτῳ πολλὰ ταῦτα, ἔπειτα τῶν ἵππων 
κατὰ τὰ μήκεα ξύλα παχέα διελάσαντες μέχρι. τῶν τραχή- 
λων ἀναβιβάζουσε αὐτοὺς ἐτεὶ τὰς ἁψῖδας" τῶν δὲ ai μὲν 
πρότεραι ἁψῖδες ὑπέχουσι τοὺς ὦμους τῶν ἵππων, oi δὲ 
ὄπισϑε παρὰ τοὺς μηροὺς τὰς γαστέρας ὑπολαμβάνουσι" 
σχέλεα δὲ ἀμφότερα κατακρέμαται μετέωρα. χαλινοὺς δὲ 
xal στόμια ἐμβαλόντες ἐς τοὺς ἵππους κατατείνουσι ἐς 
τὸ πρόσϑε αὑτῶν xal ἔπειτα ἐκ πασσάλων δέουσι. τῶν 
δὲ δὴ νεηνέσκων τῶν ἀποπεπνιγμένων τῶν τεεντήκοντα ἕνα 
ἕχαστον ἀγαβιβάζουσι ἐπὶ τὸν ἵππον, ὧδε ἀναβιβάζοντες, 
ἐπεὰν νεκροῦ ἑχάστου παρὰ τὴν ἄκανθαν ξύλον ὀρϑὸν 
διελάσωσι μέχρι τοῦ τραχήλου" κάτωθεν δὲ ὑπερέχει τοῦ 
ξύλου τούτου τὸ ἐς τόρμον πηγνύουσι τοῦ ἑτέρου ξύλου 

τοῦ διὰ τοῦ ἵππου. ρον αν δὲ χύκλῳ τὸ σῆμα iz- 
πέας τοιούτους ἀπελαύνουσι. 

f apgnapr is APr SAIS age tpa 7 . 
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Ovro μὲν τοὺς βασιλέας ϑάπτουσι" τοὺς δὲ ἄλλους 73 Χ 

Σκύϑας, ἐπεὰν ἀποϑάνωσι, περιάγουσι οἵ ἀγχοτάτω προσ- 
ήκοντες κατὰ τοὺς φίλους ἐν ἁμάξῃσι κειμένους" τῶν δὲ 

1, ἁπάντων PR ἢ 12. ἐπὶ om. 486 | 15. χατὰ và cod, Cantabrig.: 
καὶ τὰ AB, κατὰ ceteri | 16. ἀναβιβάζονται ABC || 11. ὑπεφέχουσι 
ABC || 23. τὸν om. PR ἢ &vafiBatovves" ἐπεὰν vulgo. | 27. τοῦ διὰ] 
διὰ ABC || περιστήσαντες St. | ep) τὸ Reiske 
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ἕκαστος ὑποδεχόμενος εὑωχέει τοὺς ἑπομένους, καὶ τῷ 
γνεχρῷ ἁπάντων παραπλησίως παρατέϑησι ὅσα τοῖσι ἄλ- 
λοισι. ἡμέρας δὲ τεσσεράκοντα οὕτω οἱ ἰδιῶται περιά- 
γονται, ἔπειτα ϑάπτονται. ϑαάψαντες δὲ οἱ Σκύϑαι κα- 
ϑαίρονται τρόπῳ τοιῷδε. σμησάμεγοι τὰς κεφαλὰς καὶ ὃ 
ἐχπλυνάμενοι ποιεῦσι περὶ τὸ σώμα τάδε' ἐπεὰν ξύλα 
στήσωσι τρία ἐς ἄλληλα κεκλιμένα, περὶ ταῦτα πίλους 
εἰρινέους περιτείνουσι, συμφράξαντες δὲ ὡς μάλιστα λέ- 
ϑους ἐκ πυρὸς διαφανέας ἐσβάλλουσι ἐς σκάφην κειμένην 

41ἐν μέσῳ τῶν ξύλων τε καὶ τῶν πίλων. ἔστι δέ σφε καν- ὃ 
γαβις φυομένη ἐν τῇ χώρῃ πλὴν παχύτητος καὶ μεγάϑεος 
τῷ λίνῳ ἐμφερεστάτη" ταύτῃ δὲ πολλῴ ὑπερφέρει ἡ καν- 
ναβις. αὕτη καὶ αὐτομάτη καὶ σπειρομένη φύεται; xal 
ἐξ αὑτῆς Θρήικες μὲν καὶ εἵματα ποιεῦνται τοῖσι λινέοισι 
ὁμοιότατα" οὐδ᾽ ἄν, ὅστις μὴ κάρτα τρίβων εἴη αὐτῆς, 
διαγνοίη λίνου ἢ καννάβιος ἐστί" ὃς δὲ μὴ εἶδέ κω τὴν 

75 καγναβίδα, λίνεον δοκήσει εἶναι τὸ εἶμα. ταύτης ὧν οἱ 
Σχύϑαι τῆς κανγάβιος τὸ σπέρμα ἐπεὰν λάβωσι, ὑποδύ- 
γουσι ὑπὸ τοὺς πτίλους, καὶ ἔπειτα ἐπιβάλλουσι τὸ σπέρμα 
ἐπὶ τοὺς διαφανέας λίϑοις τῷ πυρέ" τὸ δὲ ϑυμιᾶται ἐπι- 9 

βαλλόμενον καὶ ἀτμίδα παρέχεται τοσαύτην ὥστε Ἕλλη- 
νικὴ οὐδεμία ἄν μιν πιρίη ἀποχρατήσειε. οἱ δὲ Σκύϑαι 
ἀγάμενοι τῇ πυρίῃ ὠρύονται. τοῦτό σφι ἀντὶ λουτροῦ 
ἐστι" ov γὰρ δὴ λούονται ὕδατι τὸ παράπαν τὸ σῶμα. 
aí δὲ γυναῖκες αὑτῶν ὕδωρ παραχέουσαι κατασώχρυσι 5 
περὶ λέϑον τρηχὺν τῆς κυπαρίσσου καὶ κέδρου καὶ λιβά- 
vov ξύλου, καὶ ἔπειτα τὸ κατασωχόμεγον τοῦτο παχὺ ἐὸν 
καταπλάσσονται πᾶν τὸ σῶμα καὶ τὸ πρόσωπον" καὶ 
ἅμα μὲν εὐωδίη σφέας ἀπὸ τούτου ἴσχει, ἅμα δὲ ἀτεαι- 
θέουσαι τῇ δευτέρῃ ἡμέρῃ τὴν καταπλαστὺν γίνονται κα- ὃ 
ϑαραὶ καὶ λαμπραί. 

16 Ἐεινικοῖσι δὲ νομαίοισι καὶ οὗτοι φεύγουσι αἰνῶς χρᾶ- 

"-- [371 

9. ἐχπύρους 4BC | 12. ταῦτα H [| 13. χάνναβις αὕτη. xoà ante 
Schweigháuserum | 19. ὑποβάλλουσι PH | 27. ξύλον St. | ἐόν" xoi 
ABC | 32. φεύγουσι post χρᾶσϑαι PR 
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σϑαι, μήτε τεῶν ἄλλων, Ἑλληνικοῖσι δὲ καὶ T»10ta, ὡς 
διέδεξαν Ανάχαρσίς τε καὶ δεύτερα avri Σκύλης. τοῦτο 
μὲν yàg νάχαρσις ἐπείτε γῆν πολλὴν ϑεωρήσας καὶ ἀπο- 
δεξάμενος κατ᾽ αὐτὴν σοφίην πολλὴν ἐκομίζετο ἐς ἤϑεα 
τὰ Σχυϑέων, πλέων δι’ Ἑλλησπόντου προσίσχει ἐς Κύζι- 
Xo»' xal εὗρε, γὰρ τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν ἀνάγοντας τοὺς 
Κυζικηνοὺς ὁρτὴν μεγαλοπρεπέως κάρτα, εὔξατο τῇ μητρὶ 
ὃ νάχαρσις, ἣν σῶς καὶ ὑγιὴς ἀπονοστήσῃ ἐς ἑωυτοῦ, 

M 3 [£4 ^ 

ϑύσειν τε κατὰ ταὐτὰ κατὰ ὡρα τοὺς Κυζικηνοὺς σεοιεῦν-- 
τας καὶ παννυχίδα στήσειν. ὡς δὲ ἀπίκετο ἐς τὴν Zwv- 
ϑικήν, καταδὺς ἐς τὴν καλεομένην Ὑλαίην (ἡ δ᾽ ἔστι μὲν 
παρὰ τὸν ᾿Αχιλλήιον δρόμον, τυγχάνει δὲ πᾶσα ἐοῦσα 
δενδρέων πεαντοίων τελέη), ἐς ταύτην δὴ καταδὺς ὁ “Ἵνα- 
gaocic τὴν δρτὴν ἐπετέλεε πᾶσαν τῇ ϑεῷ, τὐμπανόν τε 
ἔχων καὶ ἐχδησάμενος ἀγάλματα. καὶ τῶν τις Σκυϑέων 
χαταφρασϑεὶς αὑτὸν ταῦτα ποιεῦντα ἐσήμηνε τῷ βασιλέι 
Σαυλίῳ᾽ ὃ δὲ xol αὐτὸς ἀπικόμενος ὡς εἶδε τὸν “4νά- 
χαρσιν ποιεῦντα ταῦτα, τοξεύσας αὑτὸν ἀπέκτεινε. καὶ 
γῦν ἤν τις εἴρηται περὶ ᾿ναχάρσιος, οὐ φασί μιν Σκύϑαι 
γινώσχειν, διὰ τοῦτο ὅτι ἐξεδήμησέ ve ἐς τὴν “Ελλάδα καὶ 
ξεινικοῖσι ἔϑεσε διεχρήσατο. ὡς δ᾽ ἐγὼ ἤκουσα Τύμνεω 
τοῦ “ἀριαπείϑεος ἐπιτρόπου, εἶναι αὐτὸν Ἰδανϑύρσου τοῦ 
Σχυϑέων βασιλέος πάτρων, παῖδα δὲ εἶναι D γούρου τοῦ 
“Τύχκου τοῦ Σπαργαπείϑεος. εἰ ὧν ταύτης ἦν τῆς οἰκίης 
Ó 4v&yagoic , 1 ἴστω ὑπὸ τοῦ ἀδελφεοῦ ἀποθανών" "Ióa»- 

ϑυρσος γὰρ ἦν παῖς Σαυλίου Σαύλιος δὲ ἣν ὃ ἀποχτεί- 
vac ZdvayagUiv. καίτοι τινὰ ἤδη ἤκουσα λόγον ἄλλον "D 
ὑπὸ Πελοποννησίων λεγόμενον, ὡς ὑπὸ τοῦ Σχυϑέων βα- 
σιλέος ᾿νάχαρσις ἀποπεμφϑεὶς τῆς Ἑλλάδος μαϑητὴς 

1, μήτε τεῶν St: μή τι γε αν || ἄλλων GHermann: ἀλλήλων || 
2. ἀναχάρσι εἰ σχύλη R | 5. δι᾿ P: δὲ BR, δὲ δι᾿ reliqui [| 7. χάρτα 
ante μεγαλοπρεπέως H, om. 486 | 9. χατὰ (s. xav! ἃ) 486: χατὰ 
τὰ | 13. δὲ 4860 | 14. πᾶσαν ἐπετέλεε PR | 15. τις τῶν PR ἢ 
21. τύμνεω Pf: τοῦ νεὼ 4B, τοῦ veo € ἢ 22. 24. σπαργαπίϑεος 
PR | ἐπίτροπον εἶναι 4B | 28. vob PR: τῶν 
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μῆνα" ἢ “πλέον vovéovy ἀπαλλάσαετα. ἐγδὺς. τὴν. Σκυϑικὴν 
σίολήν. ""ταῦτα “τοιέεσχε πολλάκις καὶ οἰκέα v& ἐδεέμιατο 
ὃν. Βοῤυσϑένεϊ καὶ γυναξια  ἔγημϑ ig: αὐτὰ ἐπιχωρίην. 
ἐπείτε δὲ. ἔδεέ ὁξ καχῶς. γενέσϑαι, ἐγένδεο ἀπὸ. σεροφά- 79 
σιρᾷ τοιῆσδε... ἐπεϑύμησϑ. “΄:ονύσῳ' Βακχεέῳ ἐελεσϑῆναε" 
μέλλοντι. δέ οἱ. ἐς εχδῖῥας ἄγεσϑαι. ἑὴν. τολετὴν ἐγένετο 
φάσμα ̓ μέγεστον.΄. ἦν οἱ ἐν. βορυσϑενοϊτέων". τῇ. τεόλε- οἷ- 
κέης "μεγάλης "καὶ πολυτολέος περιβολή, 'τῆς καὶ 0Àyv τι 
σερότερον TOÜTOY pium εἶχον, τὴν. πέριξ λευκοῦ A&Sov 
σφίέγγος te καὶ γρῦτοδο,' ὅστασαν’ ig ταύτην ὃ ϑεὸρ àvwé- 
σκηψε 'βέλος.. -καὶ ij μὲν xátexan στᾶσα, Σχύλης δὲ οὐδὲν 
TOpv0ov εἵφεχα ἧσσον. ἐπευέλεσε τὴν Φελετήν. Σκύϑαι. δὲ 
τοῦ βακχεύεεν. πέρι Ἕλλησι. δνδιδίζουσε"" o9 γὰρ φασὶ οἰκὸς 
εἶναι ϑεὸν ἐξευρίσχειν τοῦτον 00veg μαένεσϑαε ἐνάγει ἀν- 
ϑρώπους. ἐπείτε. δὲ. ἐτελέσθη. τῷ Βακχχείῳ ὃ Zwei: 
Óte Urevge τῶν τες Βορυσϑενδϊτέων. πρὸς τοὺς Σχύϑας 

λέγων ἡμῖν. γὰρ καταγελᾶτε, ὦ Σκύϑαι᾽ ὅτε βακχχεύομεν 
καὶ ἡμέας 0 .ϑεὸς. λαμβάνει" νῦν οὗτος δι δαίμων. καὶ τὸν 
ὑμέτερον. βασελόα᾽ λελάβηκε, καὶ βεκχδύδε τὰ καὶ ὑπὸ. τοῦ 
ϑεοῦ. μαίνεται, εἰ δέ Mor ᾿ἀπειστόξτα, ὅπεαϑε, καὶ ὑμῖν 
ἐγὼ 'δέξω. εἵποντο τῶν Σκυϑέων .οἷ στρρδατεώτες,. xal 
αὐτοὺς ἀκαγαγὼν ὁ Βορυσϑενεΐτης. λάϑρῃ ἐπὶ στύργον 'κα- 
τεῖσε. ἐπερέτε. δὲ “εαρήις σὺν 'τῷ' ϑιάσῳ ὅ. Σκύλης καὶ 
εἶδόν. μὲν βακχεύοντα. οὗ ᾿Σκύϑαι, κάρτα συμφορὴν μεγάλην 
ἐπεοιήσαντο:. ἐξελθόντες δὰ ἐσήμαενοκ πάσῃ $1 σέρατιῇ 
τὰ ἴδοιεν., ὡς δὲ “μετὰ. ταῦτα ἐξήλαυνε. ὃ Σχύλης ὃς ἤϑεα 80 
cà "ξωυτοῦ, ol ΣΣκύϑαιο προστηδάμενοις τὸν ἀδολφῴεὸν' αὐτοῦ 
᾿ΟὈχταμασάδην, γεγονότα ἐκ τῆς. Τήρδω. 9vyavgog, ἔσπεανε- 
στέατο τῷ “Σκύλῃ.. ὃ δὲ μαϑὼν πὸ. γιγνόμενον im ἑωυτῷ 
καὶ τὴν. αὐξέην δι᾽ ἣν ἐποιόετο, καταφεύγει. ἔς κὴν Θρῃηξ- 
x07.  πυϑόμενος δὲ ὃ ᾿Οκταμασάδης ταῦτα ἐστρατεύετο 
inl The devi ; éntelre d. in «ῷ Ἴσσρῳ. ἐγένετο, . dv- 

n καὶ ém.. P" 4. ̓ἐγένετο PR l 9. τήν. τε ABC. Ι. 46. inerosevae 
ABC 11. γὰρ) δὲ PH | 19. τε. om. PR ἢ} 22.. χατεῖσά Κι: κἄτισε ἢ 
82. ἐγίνετο 486 , 
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τίασάν uiv οἱ Θρήικες, μελλόντων δὲ αὐτῶν συνάψειν | 
ἔπεμψε Σιτάλκης παρὰ τὸν ᾿Ὀχταμασάδην λέγων τοιάδε. 
“τί δεῖ ἡμέας ἀλλήλων πειρηϑῆναι; εἷς μέν uev τῆς ἀδελ- 
φεῆς παῖς, ἔχεις δέ μευ ἀδελφεόν. σὺ δέ uou ἀπτόδος 

τοῦτον, καὶ ἐγὼ σοὶ τὸν σὸν Duy παραδίδωμε" στρα- 5 
τιῇ δὲ μήτε σὺ κινδυνεύσῃς μήτ᾽ ἐγώ. ταῦτά οἱ πέμψας 
ὃ Σιτάλκης ἐπεκηρυκεύετο" ἦν γὰρ παρὰ τῷ Oxrauacaó; 
ἀδελφεὸς Σιτάλκεω πεφευγώς. ὃ δὲ Ὀχταμασάδης καται- 
νέει ταῦτα, ἐχδοὺς δὲ τὸν ἑωυτοῦ μήτρωα Σιτάλκῃ ἔλαβε 
τὸν ἀδελφεὸν Σχύλην. καὶ Σιτάλκης μὲν παραλαβὼν τὸν U 
ἀδελφεὸν ἀπήγετο, Σκύλεω δὲ Ὀχταμασάδης αὐτοῦ ταύτῃ 
ἀπέταμε τὴν κεφαλήν. οὕτω μὲν περιστέλλουσι τὰ σφέ- 
vega νόμαια Σκύϑαι, τοῖσε δὲ παραχτωμένοισι ξεινικοὺς 

γόμους τοιαῦτα ἐπιτίμια διδοῦσι. 
81 Πλῆϑος δὲ τὸ Σκυϑέων οὐκ οἷός τε ἐγενόμην ἀτρε- 5 

κέως πυϑέσϑαι, ἀλλὰ διαφόρους λόγους περὶ τοῦ ἀρεϑμοῦ 
ἤχουον" καὶ γὰρ κάρτα πολλοὺς εἶναι σφέας καὶ ὀλέγους 
ὥς Σκύϑας εἶναι. τοσόνδε μέντοι ἀπέφαινόν μοι ἐς ὄψιν. 
ἔστι μεταξὺ Βορυσϑένεός τε ποταμοῦ καὶ Ὑπάνιος χῶρος, 
οὔνομα δέ οἱ ἐστὶ Ἐξαμτταῖος" τοῦ καὶ ὀλίγῳ τε πρότερον 9 
τούτων μνήμην εἶχον, φάμενος ἐν αὐτῷ κρήνην ὕδατος 
πιχροῦ εἶναι, Gr ἧς τὸ ὕδωρ ἀπορρέον τὸν Ὕπανιν ἄπο- 
τον ποιέειν. ἐν τούτῳ τῷ χώρῳ κέεται χαλκήιον, ueyadei 
xal ἐξαπλήσιον τοῦ ἐπὶ στόματι τοῦ [imm κρητῆρος, 
τὸν Παυσανίης ὃ Κλεομβρότου. ἀνέϑηχε. ὃς δὲ μὴ εἶδέ Ὁ 
χω τοῦτον, ὧδε δηλώσω" ἑξακοσίους ἀμφορέας εὐπετέως 
χωρέει τὸ ἐν Σχύϑῃσι χαλχήιον, πάχος δὲ τὸ Σκχυϑικὸν 
τοῦτο χαλκήιον ἐστὶ δαχτύλων ἕξ, τοῦτο ὦν ἔλεγον οἱ 
ἐπιχώριοι ἀπὸ ἁρδίων γενέσϑαι. βουλόμενον γὰρ τὸν 
σφέτερον βασιλέα, τῷ οὔνομα εἶναι 2doudvrav, τοῦτον ὃ 
εἰδέναι τὸ πλῆϑος τὸ Σχυϑέων κελεύειν μεν πάντας Σχύ- 

Sag ἄρδιν ἕχαστον uíav [ἀπὸ τοῦ ὀιστοῦ)] κομίσαι" ὃς δ᾽ 

1. συνάπτειν PR | 8. πεφευγὼς τοῦτον PR | 9. ἐχδιδοὺς ABC | 
18. ὄψιν, ὡς ἔστι ABC | 23. ποιέει PR | 30. τοῦτον del. Scháfer, τοῦτον 
βουλόμενον Reiz | 31. πλῆϑος τῶν PR || 32. ἀπὸ vo? ὀιστοῦ secl. St. | 
tov secl. Krüger 
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ἂν μὴ κομίσῃ, ϑάνατον ἀπείλεε. κομισϑῆναί τε δὴ χρῆμα 
πολλὸν ἁρδίων χαί οἱ δόξαι ἐξ αὐτέων μνημόσυνον ποιή- 
σαντι λιπέσθαι. ἐκ τουτέων δή μιν τὸ χαλκήιον ττοιῆσαι 
τοῦτο καὶ ἀναϑεῖναι ἐς τὸν Ἐξαμπαῖον τοῦτον. ταῦτα 
δὲ περὶ τοῦ πλήϑεος τοῦ Σχυϑέων ἤκουον. 

Θωμάσια δὲ ἡ χώφη αὕτη ovx ἔχει, χωρὶς ἢ ὅτι πο- 82 
ταμούς τὸ πολλῷ μεγίστους καὶ ἀριϑμὸν πλείστους. τὸ 
δὲ ἀποϑωμάσαι ἄξιον καὶ πάρεξ τῶν ποταμῶν καὶ τοῦ 
μεγάϑεος τοῦ πεδίου παρέχεται, εἰρήσεται" ἴχνος Ἥρα- 
κλέος φαίνουσι ἐν πέτρῃ ἐνεόν, τὸ ἔοικε μὲν βήματι 'av- 
δρός, ἔστι δὲ τὸ μέγαϑος δίπηχυ, παρὰ τὸν Τύρην ποτα- 
μόν. τοῦτο μέν vv» τοιοῦτο ἐστί, ἀναβήσομαι δὲ ἐς τὸν 
κατ᾽ ἀρχὰς ἤια λέξων λόγον. | 

Ilagaoxevatouévov zfaposíov ἐπὶ τοὺς Σχύϑας καὶ ἔπιι- 83 
πέμποντος ἀγγέλους ἐπιτάξοντας τοῖσι μὲν πεζὸν στρατόν, 
τοῖσι δὲ νέας παρέχειν, τοῖσι δὲ ζεύγνυσθαι τὸν Θρηέκιον 
Βόσπορον, :4oráfavoc ὃ Ὑστάσπεος, ἀδελφεὸς ἐὰν 4a- 
ρεέου, ἐχρήιζε μηδαμῶς αὐτὸν στρατηίην ἐπὶ Σκύϑας 
ποιέεσϑαι, καταλέγων τῶν Σχυϑέων τὴν ἀπορίην. ἀλλ᾽ 
οὐ γὰρ ἔπειϑε συμβουλεύων οἱ χρηστά, ὃ μὲν ἐπέπαυτο, 
ὃ δέ, ἐπειδή οἱ τὰ ἅπαντα παρεσκεύαστο, ἐξήλαυνε τὸν 
στρατὸν ἐκ Σούσων. ἐνϑαῦτα τῶν Περσέων Οἰόβαζος ἐδεή-- 84 
ϑη “αρείου τριῶν ἐόντων οἱ παίδων καὶ πάντων στρατευο- 
μένων ἕνα αὑτῷ καταλειφϑῆναι. ὃ δὲ ἔφη ὡς φίλῳ ἐόντι 
καὶ μετρίων δεομένῳ πάντας τοὺς παῖδας καταλείψειν. 
ὃ μὲν δὴ Οἰόβαζος περιχαρὴς ἣν , ἐλπίζων τοὺς υἱέας 
στρατηίης ἀπολελύσθαι" ὃ δὲ ἐκέλευσε τοὺς ἐπὶ τούτων 
ἐπεστεῶτας ἀποχτεῖναι πάντας τοὺς Οἰοβάζου παῖδας. 
καὶ οὗτοι μὲν ἀποσφαγέντες αὑτοῦ ταύτῃ ἐλείποντο" zla- 85 
θεῖος δὲ ἐπείτε πορευόμενος ἐκ Σούσων ἀπέκετο τῆς Καλ- 
χηδονίης ἐπὶ τὸν Βόσπορον ἵνα ἔζευχτο ἡ γέφυρα, ἐνϑεῦτεν 
ἐσβὰς ἐς νέα ἔπλεε ἐπὶ τὰς Κυανέας χκαλευμένας, τὰς 

1. δὴ om. 486 || 2. ποιήσας 4486 8. χαὶ πάρεξϊ πάρεξ PR | 
21. πάντα PR | 21. χελεύει PR || ἐπὶ τούτων om. 486 | 29. ἐλείποντο 
Bekker: ἐλέποντο 
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σθαι, μήτε τεῶν ἄλλων, Ἑλληνιχοῖσε δὲ xol ἕκιστα, ὡς 

διέδεξαν ᾿Ιναχαρσίς τε καὶ δεύτερα αὖτις Σχύλης. τοῦτο 

μὲν γὰρ ̓ ναχαρσις ἐπείτε γῆν πολλὴν ϑεωρήσας καὶ ἀπο- 
δεξάμενος κατ᾽ αὐτὴν σοφίην πολλὴν ἐκομίζετο ἐς ἤϑεα 
τὰ Σκυϑέων, πλέων δι’ Ἑλλησπόντου προσίσχει ἐς Κύζι- 
xo»' καὶ εὗρε, γὰρ τῇ μητρὶ τῶν ϑεῶν ἀνάγοντας τοὺς 
Κυξικηνοὺς ὁρτὴν μεγαλοπιρεπέως κάρτα, εὔξατο τῇ μητρὶ 
ὃ “νάχαρσις, ἣν σῶς καὶ ὑγιὴς ἀπονοστήσῃ ἐς ἑδωυτοῦ, 

ν 3 € —- 

ϑύσειν τὸ κατὰ ταὐτὰ κατὰ ὡρα τοὺς Κυζικηνοὺς ποιεῦν- 
τας xal παννυχίδα στήσειν. ὡς δὲ ἀπίκετο ἐς τὴν Σκχυ- 
ϑικήν, καταδὺς ἐς τὴν καλεομένην Ὑλαίην (ἡ δ᾽ ἔστι μὲν 
παρὰ τὸν ΑἈχιλλήιον δρόμον, τυγχάνει δὲ πᾶσα ἐοῦσα 
δενδρέων παντοίων τελέη), ἐς ταύτην δὴ καταδὺς ὃ “Ἵνά- 
αρσις τὴν δρτὴν ἐπετέλεε πᾶσαν τῇ 9eQ, τὐμπανόν τε 
ἔχων καὶ ἐκδησάμενος ἀγάλματα. καὶ τῶν τις Σχυϑέων 
χαταφρασϑεὶς αὐτὸν ταῦτα ποιεῦντα ἐσήμηνε τῷ βασιλέι 
Σαυλίῳ᾽ ὃ δὲ καὶ αὑτὸς ἀπικόμενος ὡς εἶδε τὸν “Ἵνά- 
χαρσιν ποιεῦντα ταῦτα, τοξεύσας αὐτὸν ἀπέκτεινε. καὶ 
yty ἦν τις εἴρηται περὶ Ἄναχάρσιος, οὗ φασί μὲν Σχύϑαι 
γινώσκειν, διὰ τοῦτο ὅτι ἐξεδήμησέ ve ἐς τὴν “Ελλάδα καὶ 
ξεινικοῖσι ἔϑεσι διεχρήσατο. ὡς δ᾽ ἐγὼ ἤκουσα Τύμνεω 
τοῦ ᾿Τριαπείϑεος ἐπιτρόπου, εἶναι αὐτὸν ᾿Ἰδανϑύρσου τοῦ 
Σχυϑέων. βασιλέος πάτρων, παῖδα δὲ εἶναι D γούρου τοῦ 
“Ἰύκου τοῦ Σπαργαπείϑεος. εἰ ὧν ταύτης ἣν τῆς οἰκίης 
Ó Ἄνάχαρσις , 1 ἴστω ὑπὸ τοῦ ἀδελφεοῦ ἀποϑανών᾽ ἸΙδαν- 
ϑύυρσος γὰρ ἣν παῖς Σαυλίου Σαύλιος δὲ ἦν ὃ ἀποκτεί- 
vac “ναάχαρσιν. καίτοι τινὰ ἤδη ἤκουσα λόγον ἄλλον TT 
ὑπὸ Πελοποννησίων λεγόμενον, ὡς ὑπὸ vov Σκυϑέων βα- 
σιλέος ᾿νάχαρσις ἀποπεμφϑεὶς τῆς Ἑλλάδος μαϑητὴς 

1, μήτε τεῶν St.: μή τι γε ὧν ἄλλων GHermann: ἀλλήλων | 
2. ἀναχάρσι εἰ σκύλη ἢ | 5. δι᾿ P: δὲ R, δὲ δι᾿ reliqui || 7. χάρτα 
ante μεγαλοπρεπέως ἢ, om. ABC | 9. χατὰ (s. xav? ἃ) ABC: χατὰ 
τὰ | 13. dà 486 | 14. πᾶσαν ἐπετέλεε PR | 15. τις τῶν PR ἢ 
21. τύμνεω PH: τοῦ νεὼ 48, τοῦ veo C || 22. 24. σπαργαπίϑεος 
PR || ἐπίτροπον εἶναι AB | 28. τοῦ PR: τῶν 
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γένοιτο, ὀπίσω τὲ ἀσεονοστήσας φαίη πρὸς τὸν ἀποπέμ- 
Vavra Ἕλληνας πάντας ἀσχόλους εἶναι ἐς πᾶσαν σοφίην 
zov «Τακεδαιμονίων, τούτοισι δὲ εἶναι μούνοισι σωφρό- 
γως δοῦναί τε καὶ δέξασϑαι λόγον. ἀλλ᾽ οὗτος μὲν ὁ 
λόγος «ἄλλως πέπλασται ὑπ᾽ αὐτῶν Ἑλλήνων, ó δ᾽ ὧν 5 
ἀνὴρ. ὥσπερ πρότερον εἰρέϑη διερϑάρ. — 

78 Οὗτος μέν νυν οὕτω δὴ ἔπρηξε διὰ ξεινικά τε νόμαια 
xal Ἑλληνικὰς ὅμιλίας. πολλοῖσι δὲ κάρτα ἔτεσι ὕστερον 
Σκύλης ὃ ̓ ριαπείϑεος ἔπαϑε παραπλήσια τούτῳ. Ἰἄρια- 
πείϑεϊ yàg τῷ Σχυϑέων βασιλέι γένεται μετ᾽ ἄλλων παί- 10 
δων Σχύλης" ἐξ ᾿Ιστριηνῆς δὲ γυναικὸς οὗτος γένεται καὶ 
οὐδαμῶς ἐγχωρέης᾽ τὸν ἢ μήτηρ αὕτη γλῶσσάν τε Ἑλλάδα 
xal γράμματα ἐδίδαξε. μετὰ δὲ χρόνῳ ὕστερον ᾿ἀριαπεί- 
ϑης μὲν τελευτᾷ δόλῳ ὑπὸ “Σπαργαπείϑεος τοῦ ᾿γαϑύρ- 
0» βασιλέος, Σκύλης δὲ τήν τε βασιληίην παρέλαβε καὶ 15 
vi γυναῖκα τοῦ πατρός, τῇ οὔνομα ἦν Ὀποίη᾽ ἦν δὲ αὕτη 
ἡ Ὀποίη ἀστή, ἐξ ἧς 1) ἣν Ὄρικος Τριαπεί(ϑεὶ παῖς. βασι- 
λεύων δὲ Σκυϑέων 0 Σκύλης διαέτῃ οὐδαμῶς ἠρέσκετο 
Σχυϑικῇ, ἀλλὰ πολλὸν πρὸς τὰ Ἑλληνικὰ μᾶλλον τετραμ- 
μένος ἣν ἀπὸ παιδεύσιος τῆς ἐπεπαίέδευτο, ἐποίεέ τὸ τοι- 20 
οὔτο᾽ εὖτ ἀγάγοι τὴν στρατιὴν τὴν Σχυϑέων ἐς τὸ Βο- 
ουσϑενεϊτέων ἄστυ (oí δὲ Βορυσϑενεῖται οὗτοι λέγουσι 
σφέας avvotg εἶναι ἹΜιλησίους), ἐς. τούτους ὅκως ἔλϑοι 
Ó Σκύλης, vi» μὲν στρατιὴν καταλίπεσχε ἐν τῷ προαστείῳ, 
αὐτὸς δὲ ὅκως ἔλϑοι ἐς τὸ τεῖχος χαὶ τὰς πύλας ἐγκληί- 25 

06,6, τὴν στολὴν ἀποϑέμενος τὴν Σχυϑικὴν λάβεσκε ἂν 
Ἑλληνίδα ἐσθῆτα, ἔχων δ᾽ ἂν ταύτην͵ ἡγόραζε οὔτε δορυ- 
φόρων ἑπομένων οὔτε ἄλλου οὐδενός" τὰς δὲ πύλας ἐφύ- 
λασσον, μή τίς μιν Σκυϑέων ἴδοι ἔχοντα ταύτην τὴν στο- 
Àjv* καὶ τά τε ἄλλα ἐχρᾶτο διαίτῃ Ἑλληνικῇ καὶ ϑεοῖσι 80 
ἱρὰ ἐποίεε κατὰ νόμους τοὺς Ἑλλήνων. ὅτε δὲ διατρέψεις 

5, πέπαισταε R. Eustath. Od. p. 1594 | 1. δή τι PR | 9. ἀριπεί- 
ϑεος EH. itemque infra | 12. ἐπιχωρίης Naber | αὐτὴ H. Reiske | 
11. ὄρικος PR. (Herodianus I p. 152 1 Lentz): ὄριχος || 18. διαίτῃ μὲν 
PR | 30. τά τε ἄλλα St.: τὰ ἄλλα AB, τάλλα ΟΡ, ταῦτα R 
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μῆνα" ἢ rcAÁov πούέουν ἀπεαλλάσαετο ἐνδὺς. τὴν. Σχυϑυκὴν 
σίολήν. «ταῦτα “οιέδσχδ πολλάκις. καὶ οἰκέα vé ἐδείμιατο 
ἐν. BogooOévci καὶ γυναΐχα.. ἔγημε ig^ αὑτὰ". ἐπιχωρίην. 
ἐπείτδ' δὲ ιἔδεξ ob: κακῶς. γενέσθαι, ἐγένδεο ἀπὸ προφά- 19 
Diog τοιῆσδε... ᾿ἐπιεϑύμησε ““ιονύσῳ. Βανχεέῳ ἐελεσϑῆναε᾽ 
μέλλοντι. Óé . oi : ἐς εκδῖῥας ἄγεσθαι nv. ἐδλετὴν. ἐγένετο 
φάσμα μέγιστον." ἦν. οἱ ἐν. ̓δορυσϑενεϊπέων᾽ τῇ; σεθλι' οἷ- 
πέης "μεγάλης καὶ πολυτδλέος σεριβολή, τῆς x&l0Àbyq τι 
πρότερον. πούτων' pini) vélyo», e. πέριξ ᾿λευκόῦ. λέϑου 
capies *e' xal yoUmes ' ἕστασαν’ ig ταὐύέην ὃ ϑεὸρ ἐνέ- 
σχηψε βέλος... -καὺ ἣ "μὲν. χατεκάη πᾶσα, Σχύλης δὲ οὐδὲν 
τούτου .&ivexa ἧσσον. ἐπευέλεσε τὴν Φδλετήν. ᾿ Σχύϑαι. δὲ 
τοῦ ᾿Ἀβακχδύεεν. συέρι 'Ἕλλησε.ὀνειδίζουσε"" οὐ yàg φασὶ οἰκὸς 
εἶναι ϑεὸν ἐξευρίσκειν τοῦτον 00veg μαίνεσϑαε ivayei ἀν- 
ϑρφώπουσ, : ἐπείτε. δὲ. ἐτελέσϑη. τῷ Boxyelo. 0. Σκύλης," t 
Ote Ireuge τῶν τες Βορυσϑενδϊτέων. πρὸρ τοὺς Σχυϑας 

λέγων ^ ui. γὰρ. καταγελᾶτε, ὦ Σκύϑαιν: 9T βακχχεύομεν 
καὶ ἡμέας “ϑεὸς λαμβάνει" νῦν σὗτος διδαίμων «καὶ τὸν 
ὑμέτερον. βασελόα  λελάβηριε, καὶ. βαμκχξύεε τὰ καὶ ὑπὸ τὸῦ 
$609» μαίνεται. el. d£ «μοι .antavécvs, 'ὅπεαϑε, καὶ, ὑμῖν 
ἐγὼ, δέξω". εἵποντο τῶν Σχυϑέων. οὗ πιρρεστεῶτες,. καὶ 
αὐτοὺς 'ἀκαγαγὼν  Βορυσϑενεΐτης λάϑρῃ ἐπὶ στύργον "κα- 
«6108. ἐπεοέτε. δὲ “ταῤήιδ᾽ σὺν. v Suae ὁ. Σχύλης καὶ 
εἶδόν, μεν βακχεύοντα. οὗ Σκύϑωι, κάρτα συμφορὴν μεγάλην 
ἐποιήσαντο. ἐξελθόντες δὲ ἐσήμαινοκ πάσῃ. φῇ. σερατεῇ 
τὰ ἴδουεδν., ὡς δὲ. μετὰ. ταῦτα ἐξήλαυνε. ὃ 0 Σκύλης. ag. ἤϑεα 80 

«à ξξωνέοῦ, ol Σκύϑαι προστηδάμεχοι τὸν ἀδελφεὸν αὐτοῦ 
᾿Ὀκταμαδάδην, yeyovóva ἐκ. τῆς. Τήρδω. Juyazgog; ὄπανε- 

, - γα" A , , , 3 - m 

σαέατο τῷ “Σκύλῃ.. ὃ δὲ μαϑὼν πὸ ψενόμένον ive ἑωυτῷ 
καὶ τὴν. eisíg δι᾿ ἣν ἐποιέετο, καταφεύγει. ἔς τὴν Θρῃηΐ- 
xmi.  πυϑόμενος. à .ὃ ᾿Ὀκταμασάδης ταῦτα. ἐστρατεύετο 
ini bd Series νἀτυεέτα δὲ. ἐστὶ τῷ! Ἴσσρῳ. ἐγένετο, . ἦν- 

n καὶ em.. "n 4. ̓ἐψένετο PR i 9, τήν. τε "ABC. Π 18. ἀπρήστευσε 
ABC À 17. γὰρ] δὲ. PR || 19. τε. om. Pit 1 32.. ;χατεῖσα R: xatige d 
32. ἐγίνετο 486 , 
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τίασαν μιν οἱ Θρήικες, μελλόντων δὲ αὐτῶν συνάψειν 
ἔπεμψε Σιτάλκης παρὰ τὸν ᾿ΟὈκταμασάδην λέγων τοιάδε. 
“τέ δεῖ ἡμέας ἀλλήλων πειρηϑῆναι; εἷς μέν μευ τῆς ἀδελ- 
φεῆς παῖς, ἔχεις δέ μευ ἀδελφεόν. σὺ δέ μοι ἀπόδος 
τοῦτον, καὶ ἐγὼ σοὶ τὸν σὸν Day παραδίδωμι" στρα- 5 
τιῇ δὲ μήτε σὺ κινδυνεύσῃς μήτ᾽ ἐγώ. ταῦτά οἱ πέμψας 
ὃ Σιτάλκης ἐπεκηρυκεύετο᾽ ἦν γὰρ παρὰ τῷ ᾿Οχταμασάδῃ 
ἀδελφεὸς Σιτάλκεω πεφευγώς. ὁ δὲ Ὀχταμασάδης καται- 
γέει ταῦτα, ἐχδοὺς δὲ τὸν ἑωυτοῦ μήτρωα Σιτάλκῃ ἔλαβε 
τὸν ἀδελφεὸν Σκύλην. καὶ Σιτάλκης μὲν παραλαβὼν τὸν 10 
ἀδελφεὸν ἀπήγετο, Σκύλεω δὲ ᾿Οχταμασάδης αὐτοῦ ταύτῃ 
ἀπέταμε τὴν κεφαλήν. οὕτω μὲν περιστέλλουσι τὰ σφέ- 
vega νόμαια Σκύϑαι, τοῖσι δὲ παραχτωμένοισι ξεινεκοὺς 
γόμους τοιαῦτα ἐπιτίμια διδοῦσι. 

81 Πλῆϑος δὲ τὸ Σκυϑέων ovx οἷός τε ἐγενόμην ἀτρε- 15 
xéug πυϑέσϑαι, ἀλλὰ διαφόρους λόγους περὶ τοῦ ἀρεϑμοῦ 
ἤκουον" καὶ γὰρ κάρτα πολλοὺς εἶναι σφέας καὶ ὀλίγους 
ὡς Σχύϑας εἶναι. τοσόνδε μέντοι ἀπέφαινόν μοι ἐς ὄψιν. 
ἔστι μεταξὺ Βορυσϑένεός τε ποταμοῦ καὶ Ὑπάνιος χῶρος, 
οὔνομα δέ οἱ ἐστὶ Ἐξαμπαῖος" τοῦ καὶ ὀλίγῳ τι πρότερον 20 
τούτων μνήμην εἶχον, φάμενος ἐν αὐτῷ κρήνην ὕδατος 
πιχροῦ εἶναι, ἀπ᾿ ἧς τὸ ὕδωρ ἀπορρέον τὸν Ὕπανιν ἄπο- 
TOY ποιέειν. ἐν τούτῳ τῷ χώρῳ κέεται χαλχήιον, μεγάϑεϊ 
καὶ ἑξαπλήσιον τοῦ ἐπὶ στόματι τοῦ [room κρητῆρος, 
τὸν Παυσανίης ὃ Κλεομβρότου, ἀνέϑηκε. ὃς δὲ μὴ εἶδέ Ὁ 
χω τοῦτον, ὧδε δηλώσω" ἑξακοσίους ἀμφορέας εὐπετέως 
χωρέει τὸ ἐν Σχύϑῃσι χαλκήιον, πάχος δὲ τὸ Σκυϑικὸν 
τοῦτο χαλκήιον ἐστὶ δαχτύλων ἕξ. τοῦτο ὧν ἔλεγον οἱ 
ἐπιχώριοι ἀπὸ ἀἁρδίων γενέσϑαι. βουλόμενον γὰρ τὸν 
σφέτερον βασιλέα, τῷ οὔνομα εἶναι “Ἰριάνταν, τοῦτον 80 
εἰδέναι τὸ πλῆϑος τὸ Σχυϑέων κελεύειν μιν πάντας Σχύ- 
Sag ἄρδιν ἕχαστον μίαν [ἀπὸ τοῦ ὀιστοῦ)] κομίσαι" ὃς δ᾽ 

1. συνάπτειν Ρῆ | 8. πεφευγὼς τοῦτον PR | 9. ἐχδιδοὺς ABC | 
18. ὄψιν, ὡς ἔστι ABC | 23. ποιέει PR | 30. τοῦτον del. Schüfer, τοῦτον 
βουλόμενον Reiz | 31. πλῆϑος τῶν PR | 32. ἀπὸ τοῦ ὀιστοῦ secl. St. | 
tov secl. Krüger 
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ἂν μὴ κομίσῃ, ϑάνατον ἀπείλεε. κομισϑῆναί τε δὴ χρῆμα 
πολλὸν ἁρδίων καί οἱ δόξαι ἐξ αὐτέων μνημόσυνον ποιή- 
σαντι λιπέσϑαι. — ix τουτέων δή μιν τὸ χαλκήιον ποιῆσαι 
τοῦτο καὶ ἀναϑεῖναι ἐς τὸν Ἐξαμπαῖον τοῦτον. ταῦτα 
δὲ περὶ τοῦ πλήϑεος τοῦ Σκχυϑέων ἤκουον. 

Θωμάσια δὲ ἡ χώφη αὕτη οὐκ ἔχει, χωρὶς ἢ ὅτι πὸο- 82 
ταμούς τὲ πολλῷ μεγίστους καὶ ἀριϑμὸν πλείστους. τὸ 
δὲ ἀποθϑωμάσαι ἄξιον καὶ πάρεξ τῶν ποταμῶν καὶ τοῦ 
μεγάϑεος τοῦ πεδίου παρέχεται, εἰρήσεται" ἴχνος Hoa- 

10 κλέος φαίνουσι ἐν πέτρῃ iveóv, τὸ ἔοικε μὲν βήματι ἀν- 
Ógóc, ἔστι δὲ τὸ μέγαϑος δίπηχυ, παρὰ τὸν Τύρην ποτα- 
μόν. τοῦτο μέν γυν τοιοῦτο ἐστί, ἀναβήσομαι δὲ ἐς τὸν 
κατ᾽ ἀρχὰς Ta λέξων λόγον. 

Παρασκευαζομένου Δαρείου ἐπὶ τοὺς ̓ Σκύϑας καὶ ἔπει- 83 

15 πέμποντος ἀγγέλους ἐπιτάξοντας τοῖσι μὲν πεζὸν στρατόν, 
τοῖσι δὲ νέας παρέχειν, τοῖσι δὲ ζεύγνυσθαι τὸν Θρηΐίκιον 
Βόσπορον, :4ováflavog ὃ Ὑστάσπεος, ἀδελφεὸς ἐὼν 4a- 
θείου, ἐχρήιζε μηδαμώς αὐτὸν στρατηίην ἐπὶ Zxó9ag 
ποιέεσϑαι, καταλέγων τῶν Σκυϑέων τὴν ἀπορίην. ἀλλ᾽ 

20 ov γὰρ ἔπειϑε συμβουλεύων οἱ χρηστά, ὃ μὲν ἐπέπαυτο, 
ὃ δέ, ἐπειδή οἱ τὰ ἅπαντα παρεσκεύαστο, ἐξήλαυνε τὸν 
στρατὸν ἐχ Σούσων. ἔνϑαῦτα τῶν Περσέων Οἰόβαζος ἐδεή-- 84 
9x Ζ΄αρείου τριῶν ἐόντων οἱ παίδων καὶ πάντων στρατευο- 
μένων ἕνα αὑτῷ καταλειφϑῆναι. ὃ δὲ ἔφη ὡς φίλῳ ἐόντε 

25 καὶ μετρίων δεομένῳ πάντας τοὺς παῖδας καταλεέψειν». 
ὁ μὲν δὴ Οἰόβαζος περιχαρὴς ἤν , ἐλπίζων τοὺς υἱέας 

στρατηίης ἀπολελύσϑαι" ὃ δὲ ἐκέλευσε τοὺς ἐπὶ τούτων 
ἐπεστεῶτας ἀποχτεῖναι πάντας τοὺς Οἰοβάζου παῖδας. 
καὶ οὗτοι μὲν ἀποσφαγέντες αὐτοῦ ταύτῃ ἐλείποντο" 4da- 85 
ρεῖος δὲ ἐπείτε πορευόμενος ἔκ Σούσων aníxevo τῆς Καλ- 
χηδονίης ἐπὶ τὸν Βόσπορον ἵνα ἔζευκτο ἡ γέφυρα, ἐνθεῦτεν 
ἐσβὰς ἐς νέα ἔπλεε ἐπὶ τὰς Κυανέας καλευμένας, τὰς 

σι 

ς 
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πρότερον πλαγκτὰς “Ῥλληνες φασὶ εἶναι, ἑζόμενος. δὲ ἐπὶ 
δίῳ ἐϑηδῖτο κὸν. Πόντον δόντα ἀβξιοϑέητονν. πελάγέων 
γὰρ. ἁπάγειν ̓  πέφυχδ' ϑωμασεώκανος""". τοῦ X0 uà». μῆκος 
σράδιοι δἰσὶ ὁχατὸν wal χέίλιου καὶ γούφιϑο, τὸ .0à δῦρος, 

τῇ εὐρύτατος αὐτὸρ' δωυτοῦ; στάδιοο τρεήχόσιοι καὶ τρεσχί-- ὃ 
λιοι. τούτου τοῦ πλάγεος, φὸ στόμια. ἐστὶ. εὗφοῦ φέσσερες 
σεάδιοὶ"" μῆκος δὲ vob στόματος, ὃ δαύχήν, τὸ δὴ Βόσποφος 
χέκληται, κατ᾽. ὃ' δὴ ὄξευκερ' ἡ γόφυρω). ἐπὶ στωδέοὺυς eixocs 
καὶ ἕκατόν ἐστ" τείγει δ᾽ ἐς τὴν Προποντίδα ᾧ Bóon'ogoc 
ἡ δὲ. Προποντὶς ἐοῦσα εὖρος : uà. ὁταδέων “ππενεακοσέων, 1i 
μῆκος dà τετρακοσίων καὶ. χιλίων, 'καταδιδοῖ ἐς τὸν Ελλή- 
67toyvo» ἐόνεα αἀτειγότητξα, “μὲν évra σταδίους. μῆκος δὲ 
τετραχοσίους. ἐχδιδοῖ δὲ ὃ Ἑλλήσποντος ἐς xagum ντελά- 

᾿Βθγεοὺ τὸ δὴ ΑΑὐγαῖον καλέεται. βεμέσρηται" δὲ ταῦτ ὧδε. 
νηῦς ἐγεΐσεαν. μάλιστά xy xoveyver ἐν μακρημδρίῃ và ιὀργονὰς LL 
ἑνυτακυσμυρίαθ; 'γυκτὸς o) δξακισμορίαρ:. ἤδη. o» 3g μὲν 

Φᾶσιν ἀπὸ XOU στόματος (τοῦτο γὰρ" evi. τοῦ' JHévsov 
μαχῤότατον) ἡμερέων ἐννέα πλόορ᾽ ἐσέὶ xol. vutQy Oxo 

αὐ Vxüexo μυριάδες καὶ ἑκατὸν δρχυιόων ; γένονσαε,. ἐκ 
δὲ v» Ógyutéov τουτέων ̓ στάδιδι ἑκατὸν καὶ ιχίλεοε καὶ Ὁ 
μύφιον εἰσί." ἐς δὲ ᾿Θεμισκύρην᾽ τὴν. él Θερμώδοντι σο- 

 'enpQ ἐκ τῆς" 'Σενδικῆς' (κατὰ vovvó yae dosi τοῦ Hévrov 
εὐρύτατον) τριῶν ve dpteuéur» καὶ δύο ινυχτῶν͵ πιλόοο᾽ "αὗται 
δὲ τρέϊὲ" Μυριᾶδες᾽ κἀὶ τροΐκονξα ὀργννοέων γένονται , στά- 
Siot δὲ τριηκόσιοι καὶ τρισχόλιοιν. ὁ, μέν νυνιΠόκτος ov- Ὁ 
τὸς καὶ Βύόσσπαῤόρ᾽ T6 "καὶ Ἑλλήστθοντος οὕτω ré uer ue- 

neteéavoc xal κατὰ τὰ εἰρημένα, περύκασε, παρέχξεαο δὲ 
καὶ "λίμνην ὁ Πόντος οὗτος ἐχδιδοῦσαν ἐς αὐτὸν ob “τολλῷ 

^ τε ἐλάσσω ἑωυτοῦ, T Meriris 7e. καλέεται, xai μήξης 
τοῦ “Πόντου: EINE | ^ 8a ὦ 30 
p 

H ; astute ιν (vsu aan ) 
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. Ὁ δὲ Ζαρεῖος ὡς ἐϑεήσατο τὸν Πόντον, ἔπλεε ὀπίσω 81 
ἐπὶ τὴν γέφυραν, τῆς ἀρχιτέκτων ἐγένετο ἹΜανδροκλέης 
Σάμιος" ϑεησάμενος δὲ καὶ τὸν Βόσπορον στήλας ἔστησε 
δύο ἐπ᾽ αὐτοῦ λίϑου λευκοῦ, ἐνταμὼν γράμματα ἐς μὲν 

5 τὴν ““σσύρια ἐς δὲ τὴν Ἑλληνικά, ἔϑνεα πάντα ὅσα περ 
ἤγδ᾽ ἦγε δὲ πάντα τῶν ἦρχε. τούτων μυριάδες ἐξηριϑμή- 
ϑησαν, χωρὶς τοῦ ναυτικοῦ, ἑβδομήκοντα σὺν ἱππεῦσι, νέες 
δὲ ἑξαχόσιαι συνελέχϑησαν. τῇσι μέν vvv στήλῃσι ταύ- 
τῃσι Βυζάντιοι κομίσαντες ἐς τὴν πόλιν ὕστερον τούτων 

10 ἐχρήσαντο πρὸς τὸν βωμὸν τῆς Ὀρϑωσίης Ἀρτέμιδος, 
χωρὶς ἑνὸς λίϑου" οὗτος δὲ κατελείφϑη παρὰ τοῦ 4io- 
γύσου τὸν νηὸν. ἐν Βυζαντίῳ, γραμμάτων «ΑΙσσυρίων πλέος. 
τοῦ δὲ Βοσπόρου ὁ χῶρος τὸν ἔζευξε βασιλεὺς Δαρεῖος, 
ὡς. ἐμοὶ δοκέει συμβαλλομένῳ, μέσον ἐστὶ Βυξαντίου τε 
καὶ τοῦ ἐπὶ στόματι ἱροῦ. 

4αρεῖος. δὲ μετὰ “ταῦτα ἡσϑεὶς τῇ σχεδίῃ τὸν ἄρχι- 88 
τέχτονα αὑτῆς MavógoxAéa τὸν Σάμιον ἐδωρήσατο πᾶσι 
δέκα" ἀπ᾽ ὧν δὴ MevógoxAégc azagynv ζῷα γραψάμενος 
πᾶσαν τὴν ζεῦξιν τοῦ Βοσπόρου καὶ βασιλέα τὲ Zfapetov 

20 ἐν προεδρίῃ κατήμενον καὶ τὸν στρατὸν αὐτοῦ διαβαίνοντα, 
ξαῦτα γραψάμενος ἀνέϑηκε ἐς τὸ Ἥραιον, ἐπιγράψας τάδε. 

^ Βόσπορον ἰχϑυόεντα γεφυρώσας ἄνέϑηκε 
ἹΜανδροκλέης "Hon: μνημόσυνον σχεδίης, 

. αὑτῷ μὲν στέφανον περιϑείς, Σαμίοισι δὲ κῦδος, ^ - 
25 Δαρείου βασιλέος ἐχτελέσας κατὰ vov». | 

ταῦτα μέν vvv τοῦ 'ζεύξαντος τὴν γέφυραν. μνημόσυνα 89 
ἐγένετο 4αρεῖος δὲ δωρησάμενος ἹΠανδροκλέα διέβαινε 
ἐς τὴν Εὐρώπην, τοῖσι Ἴωσι παραγγείλας τελέειν ἐς τὸν 
Πόντον μέχρι Ἴστρου ποταμοῦ, ἐπεὰν δὲ ἀπίκωνται ἐς 

80 τὸν Ἴστρον, ἐνθαῦτα ̓ αὐτὸν περιμένειν" 'ξευγνύντας τὸν 
ποταμόν. τὸ γὰρ δὴ ναυτικὸν ἦγον Ἴωνές τε καὶ «Αϊολέες 
καὶ Ἑλλησπόντιοι. 0 μὲν δὴ ναυτικὸς σερατὸς Κυανέας 

1 CA 

' ZI * 
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διεχπλώσας ἔπλεε ἰϑὺ τοῦ Ἴστρου, ἀναπλώσας δὲ ἀνὰ 
ποταμὸν δυῶν ἡμερέων πλόον ἀπὸ ϑαλάσσης, τοῦ ποτα- 
μοῦ τὸν αὐχένα, ἐκ τοῦ σχίζεται τὰ στόματα τοῦ Ἴστρου, 
ἐζεύγνυε. Δαρεῖος δὲ ὡς διέβη τὸν Βόστορον κατὰ τὴν 
σχεδίην, ἐπορεύετο διὰ τῆς Θρηίχης, ἀπικόμενος δὲ ἐπὶ 
Τεάρου ποταμοῦ τὰς πηγὰς ἐστρατοπεδεύσατο ἡμέρας 

θΘΟτρεῖς. ὃ δὲ Τέαρος λέγεται ὑπὸ τῶν περιοέκων εἶναι 
ποταμῶν ἄριστος τά τε ἄλλα τὰ ἐς ἄχεσιν φέροντα καὶ 
δὴ καὶ ἀνδράσι xal ἵτιποισι ψώρην ἀκέσασθαι. εἰσὶ δὲ 
αὐτοῦ αἱ πηγαὶ δυῶν δέουσαι τεσσεράκοντα, ix πέτρης 
τῆς αὐτῆς δέουσαι, καὶ oi μὲν αὐτέων εἰσὶ ψυχραὶ αἵ δὲ 
ϑερμαί. ὁδὸς δ᾽ ix αὑτάς ἐστε ἴση ἐξ Ἡραίου τε πόλιος 
τῆς παρὰ Περίνϑῳ καὶ ἐξ ᾿ΑἈπολλωνέης τῆς ἐν τῷ Ev- 
ξείνῳ τιόντῳ, δυῶν ἡμερέων ἑκατέρη. ἐκδιδοῖ δὲ ὃ Τέαρος 
οὗτος ἐς τὸν Κοντάδεσδον ποταμόν, ὃ δὲ Κοντάδεασδος ἐς 
τὸν ᾿Αγριάνην, ὃ δὲ ᾿Ἱγριάνης ἐς τὸν Ἕβρον, ὃ δὲ ἐς 

91 ϑάλασσαν τὴν παρ᾽ ΑΑἴνῳ πόλι. ἐπὶ τοῦτον ὧν τὸν 
γεοταμὸν ἀπικόμενος ὃ Δαρεῖος ὡς ἐστρατοπεδεύσατο, 
ἡσθεὶς τῷ ττοταμῷ στήλην ἔστησε καὶ ἐνθαῦτα, γράμ- 
ματα ἐγγράψας λέγοντα τάδε. " Teagov ποταμοῦ κεφαλαὶ 
ὕδωρ ἄριστόν τε καὶ χάλλιστον παρέχονται τεάγτων 7εοτα- 
μῶν" καὶ im αὐτὰς ἀτείκετο ἐλαύνων ἐτεὶ Σχύϑας στρατὸν 
ἀνὴρ ἄριστός τε καὶ κάλλιστος πάντων ἀνθρώπων, 4a- 
ρεῖος ὃ Ὑστάσπεος, Περσέων τε καὶ πάσης τῆς ἠτιξέρου 
βασιλεύς." .. ταῦτα δὲ ἐνθαῦτα ἐγραφη. 

Δαρεῖος δὲ ἐνθεῦτεν ὁρμηϑεὶς ἀπίκετο ix ἄλλον 
ποταμὸν τῷ οὔνομα 24grnoxóg ἐστι, ὃς διὰ ᾿Οδρυσέων 
δέει. ἐγοὶ τοῦτον δὴ τὸν ποταμὸν ἀπικόμενος ixoínoe 
τοιόνδε" ἀποδέξας χωρίον τῇ στρατιῇ ἐκέλευε ττάντα ἄνδρα 
λέϑον ἕνα παρεξιόντα τιϑέναι ἐς τὸ ἀττοδεδεγμένον τοῦτο 
χωρέον. ὡς δὲ ταῦτα ἡ στρατιὴ ἐπετέλεσε, ἐνθαῦτα κολω- 
vovg μεγάλους τῶν λέϑων καταλιπὼν ἀττήλαυνε τὴν στρα- 

8. τὰ ἐς Krüger: ἐς | 9. δὴ x«l] δὴ 4860 | 10. τούτου PR| 
20. γράψας ABC || 23. χάλλιστος καὶ ἄριστος 4BC || 26. ἐς 4BC | 
21. ἀρτίσχος B, ἀρτισχός P, ἀρτιχός ἢ || 29. χῶρον 486 | 32. με- 
γάλων ABC 
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διεκπλώσας ἔπλεε LOU τοῦ Ἴστρου, ἀναπλώσας δὲ ἀνὰ 
ποταμὸν δυῶν ἡμερέων πλόον ἀπὸ ϑαλάσσης, τοῦ ποτα- 
μοῦ τὸν αὐχένα, ἐκ τοῦ σχίζεται τὰ στόματα τοῦ Ἴστρου, 
ἐζεύγνυε. ageiog δὲ ὡς διέβη τὸν Βόσπτορον κατὰ τὴν 
σχεδίην, ἐπορεύετο διὰ τῆς Θρηίχης, ἀπικόμενος δὲ ἐπὶ 
Τεάρου ποταμοῦ τὰς πηγὰς ἐστρατοπεδεύσατο ἡμέρας 

90coeig. 0 δὲ Τέαρος λέγεται ὑπὸ τῶν περιοίκων εἶναι 
ποταμῶν ἄριστος τὰ τε ἄλλα τὰ ἐς ἄκεσιν φέροντα καὶ 
δὴ καὶ ἀνδράσι καὶ ἵτσοισι ψώρην ἀκέσασθαι. εἰσὶ δὲ 
αὐτοῦ αἱ πηγαὶ δυῶν δέουσαι τεσσεράχοντα, ix πέτρης 
τῆς αὐτῆς δέουσαι, καὶ αἱ μὲν αὑτέων εἰσὶ ψυχραὶ αἵ δὲ 
ϑερμαί. ὅδὸς δ᾽ ix αὑτάς ἐστι ἴση ἐξ Ἡραίου τε τεόλεος 
τῆς παρὰ Περέίνϑῳ καὶ ἐξ ᾿ΑἈπολλωνίης τῆς ἐν τῷ Ev- 
ξείνῳ πόντῳ, δυῶν ἡμερέων ἑκατέρη. ἐχδιδοῖ δὲ ὃ Τέαρος 
οὗτος ἐς τὸν Κοντάδεσδον ποταμόν, ὃ δὲ Κοντάδεσδος ἐς 
τὸν ᾿γριάνην, ὃ δὲ “γριάνης ἐς τὸν Ἕβρον, ὃ δὲ ἐς 

91 ϑάλασσαν τὴν παρ᾽ Αἵνῳ πόλι. ἐπὶ τοῦτον ὧν τὸν 
ποταμὸν ἀπικόμενος ὃ Zfageiog ὡς ἐστρατοπεδεύσατο, 
ἡσϑεὶς τῷ ττοταμῷ στήλην ἔστησε καὶ ἐνθαῦτα, γραμ- 
ματα ἐγγράψας λέγοντα τάδε. " Teagov ποταμοῦ κεφαλαὶ 
ὕδωρ ἄριστόν τε καὶ κάλλιστον παρέχονται 7“τάντων 7εοτα- 
μῶν" καὶ ἐπ᾽ αὐτὰς ἀπίκετο ἐλαύνων ixl Σχύϑας στρατὸν 
ἀνὴρ ἄριστός v6 καὶ κάλλιστος πάντων ἀγνϑρώπεων, Ζ21α- 
ρεῖος ὃ Ὑστάστιεος, Περσέων ve καὶ πάσης τῆς ἡτιεέρου 
βασιλεύς." .. ταῦτα δὲ ἐνθαῦτα ἐγραφη. 

92 ageiog δὲ ἐνθεῦτεν ὁρμηϑεὶς ἀπείκετο im ἄλλον 
ποταμὸν τῷ οὔνομα l4grnoxóg ἐστι, ὃς διὰ ᾿Ὀδρυσέων 
δέει. ἐνεὶ τοῦτον δὴ τὸν ποταμὸν amixóuevog ἐττοέησε 
τοιόγδε᾽ ἀτεοδέξας χωρίον τῇ στρατιῇ ἐκέλευε πάντα ἄνδρα 
λέϑον ἕγα παρεξιόντα τιϑέναι ἐς τὸ ἀττοδεδεγμένον τοῦτο 
χωρίον. ὡς δὲ ταῦτα ἡ στρατιὴ ἐπετέλεσε, ἐνθαῦτα κολω- 
vovg μεγάλους τῶν λέϑων καταλιττὼν ἀτεήλαυνε τὴν στρα- 
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20. γράψας 480 | 23. χάλλιστος xal ἄριστος 480 || 26. ἐς 4BC | 
21. ἀρτίσχος B, ἀρτισχός P, ἀρτιχός R || 29. χῶρον 480 | 32. με- 
γάλων ABC 

2 

EU 







e 

HPOAOTOY A 921 

τιήν. πρὶν δὲ ἀπικέσϑαι ἐπὶ τὸν Ἴστρον, πρώτους αἱρέει 93 
Γέτας τοὺς EIL eee oí μὲν yàg τὸν Σαλμυδησσὸν 
ἔχοντες Θρήικες καὶ ὑπὲρ πολλωνίης τὲ καὶ εσαμ- 
βρέης πόλιος οἰκημένοι, καλεύμενοι δὲ Κυρμιάναι καὶ 
Νιψαῖοι, ἀμαχητὶ σφέας αὑτοὺς παρέδοσαν 4 agtíg: oi 
δὲ Γέται πρὸς ἀγνωμοσύνην τραπόμενοι αὐτίκα ἐδουλώ- 
ϑησαν, Θρηίκων é&ovreg ἀγορηιότατοι καὶ δικαιότατοι. 
ἀϑανατίζουσι δὲ τόνδε τὸν τρόπον" οὔτε ἀποϑγήσκειν 94 
ἑωυτοὺς νομίζουσι ἰέναι τὸ τὸν ἀπολλύμενον παρὰ Σαλ- 
μοξιν δαίμονα" οἷ δὲ αὐτῶν τὸν αὑτὸν τοῦτον ὀνομάζουσι 
Γεβελέιζιν᾽ διὰ πεντετηρέδος τὸ τὸν ττάλῳ λαχόντα αἰεὶ 
σφέων αὐτῶν ἀποπέμπουσι ἄγγελον παρὰ τὸν Σάλμοξιν, 
ἐντελλόμενοι τῶν ἂν ἑχάστοτε δέωνται, πέμπουσι δὲ ὧδε" 
oi μὲν αὐτῶν ταχϑέντες ἀχόντια τρία ἔχουσι, ἄλλοι δὲ 
διαλαβόντες τοῦ ἀποπεμτεομένου παρὰ τὸν Σάλμοξιν τὰς 
χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, ἀνακινήσαντες αὐτὸν μετέωρον 
δίρετουσι ἐς τὰς λόγχας. ἣν μὲν δὴ ἀποϑάνῃ ἀναπαρείς, 
τοῖσι δὲ ἵλεος ὃ ϑεὸς δοχέδι εἶναι" ἣν δὲ μὴ ἀποϑάνῃ, 

αἰτιῶνται αὐτὸν τὸν ἄγγελον, φάμενοέ μὲν ἄνδρα κακὸν 
εἶναι, αἰτιησάμενοι δὲ τοῦτον ἄλλον ἀποπέμπουσι" ἐν- 
τέλλονται δὲ ἔτι ζῶντι. οὗτοι οἱ αὐτοὶ Θρήικες καὶ πρὸς 
βροντήν τε καὶ ἀστραττὴν τοξεύοντες. ἄνω πρὸς τὸν οὐ- 
ρανὸν ἀπειλέουσι τῷ ϑεῷ, οὐδένα ἄλλον ϑεὸν νομέζοντες 
elvau εἰ μὴ τὸν σφέτερον. ὡς δὲ ἐγὼ πυγνϑάνομαι τῶν 95 
τὸν Ἑλλήσποντον οἰχδόγεων Ἑλλήνων [xol Πόντον), τὸν 
Σάλμοξιν τοῦτον ἐόντα ἄνϑρωπον δουλεῦσαε ἐν Σάμῳ, 

. δουλεῦσαι δὲ Πυϑαγόρῃ τῷ Μνησάρχου, ἐνθεῦτεν δὲ αὐτὸν 
γενόμενον ἐλεύϑερον χρήματα χτήσασϑαι μεγάλα, κτησά- 
μένον δὲ ἀπελθεῖν ἐς τὴν ἑωυτοῦ. ἅτε δὲ κακοβίων τε 
ἐόντων τῶν Θρηίκων καὶ ὑπαφρονεστέρων, τὸν Σάλμοξιν 

4, σχυρμιάδαι ἢ, Σχυμνιάδαε Ephorus (Stephan. Byz. s. v.) |j 
5. γνειψαῖοι s. Stephan. Byz. &. v. vhpa: νυψαῖοε ἢ, μυψαῖοι ceteri [| 
10. οὐνομάζουσι Mehler: νομίζουσι ἢ 11. γεβελέϊξιν P: γεβελεΐξζειν 
RA, βελέϊξιν ABC | δὲ PR || 18. τοὺς ἀποπεμπομένους ABC || 25. x«l 
Πόντον om. ABC || 28. χτήματα 486 | συχνά PR 
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τοῦτον ἐπιστάμενον δίαιτάν ve Ἰάδα καὶ ἤϑεα βαϑύτερα 
ἢ κατὰ Θρήιχας, οἷα “Ἑλλησί τε ὁμιλήσαντα καὶ Ἑλλήνων 
οὗ τῷ ἀσϑενεστάτῳ σοφιστῇ Πυϑαγόρῃ, κατασχευάσασϑαι 
ἀνδρεῶνα, ἐς τὸν πανδοχεύοντα τῶν ἀστῶν τοὺς πρώτους 
καὶ εὐωχέοντα ἀναδιδάσκειν ὡς οὔτε αὐτὸς οὔτε οἱ συμπό- 5 
ται αὐτοῦ οὔτε οἱ ἐκ τούτων αἰεὶ γενόμενοι ἀποϑανέονται, 
ἀλλ᾽ ἥξουσι ἐς χῶρον τοῦτον ἵνα αἰεὶ περιεόντες ἕξουσι τὰ 
πάντα ἀγαϑά. ἐν ᾧ δὲ ἐποίεε τὰ καταλεχϑέντα καὶ ἔλεγε 
ταῦτα, ἐν τούτῳ κατάγαιον οἴκημα ἐποιέετο. ὡς δέ ol 
παντελέως εἶχε τὸ οἴκημα, ix μὲν τῶν Θρηίκων ἠφανίσϑη, 
καταβὰς δὲ κάτω ἐς τὸ 'κατάγαιον οἴχημα διαιτᾶτο im 
ἔτεα vola* oi δέ μὲν ἐπόϑεόν τὸ καὶ ἐπένϑεον ὡς τεϑνεῶ- 
τα. τετάρτῳ δὲ ἔτεϊ ἐφάνη τοῖσε Θρήιξι, καὶ οὕτω πι- 
ϑανά σφε ἐγένετο τὰ ἔλεγε ὃ Σαλμοξις. ταῦτα φασί μιν 

96 ποιῆσαι. ἐγὼ δὲ περὶ μὲν [τούτου καὶ] τοῦ καταγαίου 
οἰκήματος οὔτε ἀπιστέω οὔτε ὧν πιστεύω τε λέην, δοκέω 
δὲ πολλοῖσι ἔτεσι τπερότερον τὸν Σάλμοξιν τοῦτον γενέσϑαι 
Πυϑαγόρεω. εἴτε δὲ ἐγένετό τις Σάλμοξις ἄνϑρωπος, εἴτ᾽ 
ἐστὶ δαίμων τις Γέτῃσι οὗτος ἐπιχώριος, χαιρέτω. 

97 Οὗτοι μὲν δὴ. τρόπῳ τοιούτῳ χρεώμενοι ὡς ἐχειρώ- 20 
ϑησαν ὑπὸ Περσέων, εἵποντο τῷ ἄλλῳ στρατῷ. 4ἁ΄αρεῖος 
δὲ ὡς ἀπίκετο καὶ ὃ πεζὸς Gu αὐτῷ στρατὸς ἐπὶ τὲν 
Ἴστρον, ἐνθαῦτα διαβάντων πάντων Ζ;αρεῖος ἐκέλευσε τούς 
τε Ἴωνας τὴν σχεδίην λύσαντας ἕπεσϑαι κατ᾽ ἤπειρον 
ἑωντῷ καὶ τὸν ἐκ τῶν νεῶν στρατόν. μελλόντων δὲ τῶν 35 
Ἰώνων λύειν καὶ ποιέειν τὰ κελευόμενα, Κώης 0 Ἐρξάν»- 
ὅρου στρατηγὸς ἐὼν Μυτιληναίων ἔλεξε “αρείῳ τάδε, πυ- 
ϑόμενος πρότερον εἴ οἱ φέλον εἴη γνώμην ἀπιοδέχεσϑαι 
παρὰ τοῦ βουλομένου ἀποδείκνυσϑαι. “ὦ βασιλεῦ, inl 
γῆν γὰρ μέλλεις στρατεύεσθαι τῆς οὔτε ἀρηρομένον φα- 80 
γήσεται οὐδὲν οὔτε πόλις οἰκεομένη" σύ νυν γέφυραν ταύ- 
την ἔα κατὰ χώρην ἑστάναι, φυλάκους αὑτῆς λιπὼν τούτους 
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οἵπερ μὲν ἔζευξαν. xol ἤν τε κατὰ νόον πρήξωμεν εὑ- 
góvreg Σχύϑας, ἔστι ἄποδος ἡμῖν, ἤν ve καὶ μή σφεας 
εὑρεῖν δυνώμεϑα, ἥ ys ἄποδος ἡμῖν ἀσφαλής" οὐ γὰρ 
ἔδεισά κω μὴ ἑσσωθέωμεν ὑπὸ Σκυϑέων μάχῃ, ἀλλὰ 
μᾶλλον μὴ οὐ δυνάμενοι σφέας εὑρεῖν πάϑωμέν τε ἀλώ- 
μενοι. καὶ τάδε λέγδιν φαίη τις ἄν μὲ ἐμεωυτοῦ εἵγεχεν, 
ὡς καταμένω" ἐγὼ δὲ γνώμην μὲν τὴν εὕρισκον ἀρίστην 
σοί, βασιλεῦ, ἐς μέσον φέρω, αὑτὸς μέντοι ἕψομαί τοι 
xol οὐκ ἂν λειφϑείην.᾽ κάρτα τε ἤσϑη τῇ γνώμῃ 4a- 
θεῖος καί μεν ἀμείψατο τοῖσιδε. “ξεῖνε ,Ζέσβιε, σωϑέντος 
ἐμεῦ ὀπέσω ἐς οἶκον τὸν ἐμὸν ἐπιφάνηϑέ Mot πάντως, ἵνα 
ge: ἀντὶ χρηστῆς συμβουλίης χρηστοῖσι ἔργοισι ἀμεέψω- 
μαι. ταῦτα δὲ εἴπας καὶ andas &uuoro ἑξήκοντα ἐν 98 
ἱμάντι, καλέσας ἐς λόγους τοὺς Ἰώνων τυράγνους ἔλεγε 

τάδε. “ἄνδρες Ἴωνες, 17) μὲν πρότερον γνώμη ἀποδε- 
χϑεῖσα ἐς τὴν γέφυραν μετείσϑω μοι, ἔχοντες δὲ τὸν ἱμαν- 
va τόνδε ποιέξτε ταἀδε᾽ ἐπεὰν ἐμὲ ἴδητε τάχιστα πορευό- 
μενον ἐπὶ Σχύϑας, ἀπὸ τούτου ἀρξάμενοι τοῦ χρόνου 
λύετε ἄμμα ἕν ἑχάστης ἡμέρης" ἣν δὲ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 
μὴ παρέω ἀλλὰ διεξέλϑωσι ὑμῖν αἱ ἡμέραι τῶν ἁμμάτων, 
ἀπεοτελέετε ἐς τὴν ὑμετέρην αὐτῶν. μέχρι δὲ τούτου, ἐπιείτε 
οὕτω μετέδοξε, φυλάσσετε τὴν σχεδίην, πᾶσαν προϑυμίην 
σωτηρίης τὸ καὶ φυλακῆς παρεχόμξνοι. ταῦτα δὲ ποιεῦν- 
τὲς ἐμοὶ μεγάλως χαριεῖσϑε:" 4Ζ]αρεῖος μὲν ταῦτα εἴπας 

ὅ ἐς τὸ πρόσω ἐπείγετο. 

Τῆς δὲ Σκχυϑικῆς γῆς ἡ Oenixn τὸ ἐς ϑάλασσαν πρό- 99 
κειται" χόλπου δὲ ἀγομένου τῆς γῆς ταύτης, ἡ Σχυϑική 
τε ἐχδέχεται καὶ ὃ Ἴστρος ἐκδιδοῖ ἐς αὐτήν, πρὸς εὗρον 
ἄνεμον τὸ στόμα τετραμμένος. τὸ δὲ ἀπὸ Ἴστρου toyo- 
μαι σημανέων τὸ πρὸς ϑάλασσαν αὐτῆς τῆς Σκυϑικῆς 
χώρης ἐς μέτρησιν. az Ἴστρου αὕτη ἤδη ἡ ἡ ἀρχαίη Σκυ- 
ϑίη ἐστί, πρὸς μεσαμβρίην ve καὶ νότον ἄνεμον κειμένη, 

2. ἔσται s ἢ 8. φέρω PR: φήσω | 13. δὲ om, PR | 19. ἐν om. 
ABC | 20. διέλϑωσι ABC | 23. φυλακῆς πέρι St. | 31. ἡ reddidit 
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μέχρι πόλιος Καρκινίτιδος καλεομένης. τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης 
τὴν μὲν ἐπὶ ϑάλασσαν τὴν αὐτὴν φέρουσαν, ἐοῦσαν ὄρει- 
γήν v6 χώρην καὶ προχειμένην τὸ ἐς Πόντον, γέμεται τὸ 
Ταυριχὸν ἔϑνος μέχρι χερσονήσου τῆς τρηχέης καλεομένης" 
αὕτη δὲ ἐς ϑάλασσαν τὴν πρὸς ἀπηλιώτην ἄνεμον κατή- 
χει. ἔστι γὰρ τῆς Σκχυϑικῆς τὰ δύο μέρεα τῶν οὔρων ἐς 
ϑάλασσαν φέροντα, τήν τε πρὸς μεσαμβρίην καὶ τὴν πρὸς 
τὴν ἠῶ, κατά περ τῆς ᾿Αττικῆς χώρης" καὶ παραπλήσια 
ταύτῃ καὶ oi Ταῦροι νέμονται τῆς Σχυϑικῆς, ὡς εἰ τῆς 
Ἀττικῆς ἄλλο ἔϑνος καὶ μὴ 1ϑηναῖοιε νεμοίατο τὸν yov- 
γὸν τὸν Σουνιαχόν, μᾶλλον ἐς τὸν πόντον [τὴν ἄχρη»)] 
ἀνέχοντα, τὸν ἀπὸ Θορικοῦ μέχρι ᾿Αναφλύστου δήμου" 
λέγω δὲ ὡς εἶναι ταῦτα σμιχρὰ μεγάλοισι συμβάλλειν". 
τοιοῦτον ἡ Ταυρική ἐστι. ὃς δὲ τῆς ᾿Αττικῆς ταῦτα μὴ 
παραπέπλωχε, ἐγὼ δὲ ἄλλως δηλώσω" ὡς εἶ τῆς Ἰηπυγέης 
ἄλλο ἔϑνος xal μὴ Ἰήπυγες ἀρξάμενοι ἐκ Βρεντεσίου λε- 
μένος ἀποταμοίατο μέχρε Ἰάραντος xal νεμοίατο τὴν 

ἄκρην. δίο δὲ λέγων ταῦτα πολλὰ λέγω παρόμοια, τοῖσι 
100 ἄλλοισι ἔοικε vj Ταυρική. τὸ δ᾽ ἀπὸ τῆς Ταυρικῆς ἤδη 

Σχύϑαι τὰ κατύπερϑε τῶν Ταύρων καὶ τὰ πρὸς ϑαλάσσης 
τῆς ἠοίης γέμονται, τοῦ τε Βοσπόρου τοῦ Κιμμερίου τὰ 
πρὸς ἑσπέρης καὶ τῆς λίμνης τῆς Μαιήτιδος μέχρε Τα- 
γάιδος ποταμοῦ , ὃς ἐκδιδοῖ ἐς μυχὸν τῆς λίμνης ταύτης. 

ἤδη ὧν ἀπὸ μὲν Ἴστρου τὰ κατύπερϑε ἐς τὴν μεσόγαιαν 
φέροντα ἀποκληίεται ἡ 7) Σκυϑικὴ ὑπὸ πρώτων 4γαϑύρσων, 
μετὰ δὲ Νευρῶν, ἔπειτα δὲ Ἵνδροφάγων , τελευταίων δὲ 

101 Μελαγχλαίνων. ἔστε ὧν τῆς Σκυϑικῆς ὡς ἐούσης zerga- 
γώνου, τῶν δύο μερέων κατηκόντων ἐς ϑάλασσαν, τ:ἄγντῃ 
ἔσον τό τὲ ἐς τὴν μεσόγαιαν φέρον καὶ τὸ παρὰ τὴν 
ϑάλασσαν. ἀπὸ γὰρ Ἴστρου ἐπὶ Βορυσϑένεα δέκα ἐμε- 
ρέων ὁδός, ἀπὸ Βορυσϑένεός ve ἐπὶ τὴν λίμνην τὴν ͵αιῆ- 
τιν ἑτερέων Óéxa* καὶ τὸ ἀπὸ ϑαλάσσης ἐς μεσόγαιαν ἐς 
τοὺς ελαγχλαίνους τοὺς κατύπερϑε Σχυϑέων οἰκημένους 

1. χαλεομένης χαρχινέτιδος PH | 11. τὴν ἄχρην secl Krüger | 
20. τὰ St.: τὸ (om. HH). nisi fuit τά τε [| 24. ἐς] τὰ ἐς coni. Krüger 
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εἴχοσι ἡμερέων ὁδὸς. ἡ δὲ ὁδός ἡ ἃ ἡμερησίη ἀνὰ διηκόσια 
στάδια συμβέβληταί μοι. οἴτω ἂν εἴη τῆς Σκυϑικῆς τὰ 
ἐπικάρσια τετρακισχιλίων σταδίων καὶ τὰ ὄρϑια τὰ ἐς 
τὴν μεσόγαιαν φέροντα ἑτέρων τοσούτων σταδίων. T7 μέν 
yvy γῇ αὕτη ἐστὶ μέγαϑος τοσαύτη. 

Οἱ δὲ Σχύϑαι δόντες σφίσι λόγον ὡς οὐχ οἷοί τε 102 

εἰσὶ τὸν 4“αρείου στρατὸν ἰϑυμαχίῃ διώσασϑαι μοῖνοι, 
ἔπεμτεον ἐς τοὺς πλησιοχώρους ἀγγέλουρ᾽ τῶν δὲ καὶ δὴ 

οἱ βασιλέες συνελθόντες ἐβουλεύοντο ὡς στρατοῦ ἐπελαύ- 
γοντος μεγάλου. ἦσαν δὲ οἱ συνελϑόντες βασιλέες Ταύ- 
ρων καὶ “γαϑύρσων καὶ Νευρῶν xol ᾿Ανδροφάγων καὶ 
Μελαγχλαίνων καὶ Γελωνῶν καὶ Βουδίνων καὶ Σαυρομα-- 
τέων. τούτων Ταῦροι μὲν νόμοισι τοιοῖσιδε χρέωνται" 108 
ϑύουσι μὲν τῇ Παρϑένῳ τούς τε ναυηγοὺς καὶ τοὺς ἂν 
λάβωσι Ἑλλήνων ἐπαναχϑέντες τρόπῳ τοιῷδε" καταρξά- 
μενοι ῥοπάλῳ παίουσι τὴν κεφαλήν. oi μὲν δὴ λέγουσι 
ὡς τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ ὠϑέουσι κάτω (ἐπὶ γὰρ 
χρημνοῦ ἵδρυται τὸ ἱρόν), τὴν δὲ κεφαλὴν ἀνασταυροῦσι" 
oi δὲ κατὰ μὲν τὴν κεφαλὴν ὁμολογέουσι, τὸ μέντοι σῶμα 
otx ὠϑέεσθαι ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ λέγουσι ἀλλὰ γῇ κρύπτε- 
σϑαι. τὴν δὲ δαίμονα ταύτην τῇ ϑύουσι λέγουσι αὐτοὶ 
Ταῦροι Ἰφιγένειαν τὴν 2dyoauéuvovog εἶναι. πολεμίους 
δὲ ἄνδρας τοὺς ἂν χειρώσωνται ποιεῦσι τάδε" ἀποταμὼν 
[ἔχαστος] κεφαλὴν ἀποφέρεται ἐς τὰ olxía, ἔπειτα ἐπὶ 
ξύλου μεγάλου ἀναπείρας ἱστᾷ ὑπὲρ τῆς οἰκίης ὑπερέ- 
χουσαν πολλόν, μάλιστα δὲ ὑπὲρ τῆς καπνοδόκης. φασὶ 
δὲ τούτους φυλάχους τῆς οἰχίης πάσης ὑπεραιωρέεσϑαι. 
ζῶσι δὲ ἀπὸ ληέης ve καὶ πολέμου. ᾿4γάϑυρσοι δὲ ἁβρό- 104 
τατοι ἀνδρῶν εἶσι καὶ χρυσοφόροι τὰ μάλιστα, ἐπίκοινον 
δὲ τῶν γυγαιχῶν τὴν μῖξιν ποιεῦνται, ἵνα κασίγνητοί ve 
ἀλλήύλων ἔωσι καὶ οἰκήιοι ἐόντες πάντες μήτε φϑόνῳ 
μήτε ἔχϑεϊ χρέωνται ἐς ἀλλίλους. τὰ δὲ ἄλλα νόμαια 

2. τῆς PH: πρὸς | 1. £9 μάχηι 4BC || 10. οἱ om. 4BC | 15. ἐπα- 
εὖ 

ναχϑέντες 48: ἐπαναχϑέντας | χαταρξάμενοι B: καταρ! }!} ξάμενοι 4, 
καταρευξάμενοι ΟΡ, χατευξάμενοι R| 24. ἕχαστος del. ONitzsch 



826 HPOAOTOY Δ 

106 Θρήιξι προσκεχωρήκασι. Νευροὶ δὲ νόμοισι μὲν χρέωνται 
Σκυϑικοῖσι, γενεῇ δὲ μιῇ πρότερον σφέας τῆς 4dagtíov 
στρατηλασίης κατέλαβε ἐκλιπεῖν τὴν χώρην πᾶσαν ὑπὸ 
ὀφίων᾽ ὄφιας γάρ σφι πολλοὺς μὲν ἡ χώρη ἀνέφαινε, oi 
δὲ πλεῦνες ἄνωθέν σφι ix τῶν ἐρήμων ἐπέπεσον, ἐς ὃ 5 
χιξζόμενοι οἴχησαν μετὰ Βουδίνων τὴν ἑωυτῶν ἐκλιπόντες. 
κινδυνεύουσι δὲ οἱ ἄνθρωποι οὗτοι γόητες εἶναι. λέγονται 
γὰρ ὑπὸ Σκυϑέων καὶ Ἑλλήνων τῶν ἐν τῇ Σκυϑικῇ κατοι- 
xnuévov ὡς ἔτεος ἑἕχάστου ἅπαξ τῶν Νευρῶν ἕχαστος λύ- 
xoc γίνεται ἡμέρας ὀλίγας καὶ αὗτις ὀπίσω ἐς τὠυτὸ κατί- 10 
σταται. ἐμὲ μέν γυν ταῦτα λέγοντες οὐ πείϑουσι, λέγουσι 

106 δὲ οὐδὲν ἧσσον, καὶ ὀμνῦσι δὲ λέγοντες. ᾿νδροφάγοι δὲ 
ἀγριώτατα πάντων ἀνθρώπων ἔχουσι ἤϑεα, οὔτε δίκην 
νομίζοντες οὔτε νόμῳ οὐδενὶ χρεώμενοι" νομάδες δὲ εἰσί, 
ἐσθῆτά τὸ φορέουσι τῇ Σκυϑικῇ ὁμοίην, γλῶσσαν δὲ ἰδίην, 

107 ἀνδροφαγέουσι δὲ μοῦγοι τούτων. ἸΠελάγχλαινοι δὲ εἵ- 
ματα μὲν μέλανα φορέουσι πάντες, ἐπ᾽ ὧν καὶ τὰς ἔπω- 

108 νυμίας ἔχουσι, νόμοισι δὲ Σχυϑικοῖσι χρέωνται. Βουδῖνοι 
δὲ ἔϑνος ἐὸν μέγα καὶ πολλὸν γλαυκόν τε πεᾶν ἰσχυρῶς. 
ἐστι καὶ πυρρόν. πόλις δὲ ἐν αὑτοῖσι τεεπόλισται ξυλίνη, 20 
οὔνομα δὲ τῇ στόλι ἐστὶ Γελωνός" τοῦ δὲ τείχεος μέγαϑος 
κῶλον ἕχαστον τριήκοντα σταδίων ἐστί, ὑψηλὸν δὲ καὶ 
πᾶν ξύλινον, καὶ αἱ οἰκίαι αὐτῶν ξύλιναι καὶ τὰ ἱρά. ἔστι 
γὰρ δὴ αὐτόϑι Ἑλληνικῶν ϑεῶν ἱρὰ Ἑλληνικῶς κατεσκευ- 
ασμένα ἀγάλμασέ τε καὶ βωμοῖσι καὶ νηοῖσι ξυλένοισι, καὶ 25 
τῷ Ζιονύσῳ τριετηρίδας ἀνάγουσι καὶ βακχεύουσι. εἰσὶ 
γὰρ oi Γελωνοὶ τὸ ἀρχαῖον Ἕλληνες, ἐκ τῶν δὲ ἐμπορίων 
ἐξαναστάντες οἴχησαν ἐν τοῖσι Βουδίνοισι" καὶ γλώσσῃ τὰ 
μὲν Σχυϑικῇ τὰ δὲ Ἑλληνικῇ χρέωνται. Βουδῖνοι δὲ οὐ 
τῇ αὐτῇ γλώσσῃ χρέωνται καὶ Γδλωνοί, οὐδὲ δίαιτα T) 80 

109 αὐτή. οἱ μὲν γὰρ Βουδῖνοι ἐόντες αὐτόχϑογνες νομάδες 
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τε εἰσὶ xai φϑειροτραγέουσι.. μοῦνοι τῶν ταύτῃ , Γελωγοὶ 

δὲ γῆς τε ἐργάται καὶ σιτοφάγοι καὶ κήπους ἐχτημένοι, 
οὐδὲν τὴν ἰδέην ὅμοιοι οὐδὲ τὸ χρῶμα. ὑπὸ μέντοι Ἐλ- 
λήνων καλέονται καὶ οἱ Βουδῖνοι Γελωγοί, οὐκ ὀρϑῶς 

καλεόμενοι. ἡ δὲ χώρη σφέων πᾶσα ἐστὶ δασέα ἴδῃσι 
παντοίῃσι᾽ ἐν δὲ τῇ ἴδῃ τῇ πλείστῃ ἐστὶ λίμνη μεγάλη τε 
καὶ πολλὴ καὶ ἕλος καὶ κάλαμος περὶ αὑτήν. ἐν δὲ ταύτῃ 
ἐνύδρεες ἁλίσκονται καὶ κάστορες καὶ ἄλλα ϑηρία τε- 
τραγωνοπρόσωπα, τῶν τὰ δέρματα παρὰ τὰς σισύρνας 
παραρράπτεται, xal οἱ ὄρχιες αὐτοῖσι εἰσὶ χρήσιμοι ὃς 
ὑστερέων ἄκεσιν. 

Σαυροματέων δὲ πέρι ὧδε λέγεται. ὅτε Ἕλληνες Mua- 
ζόσι ἐμαχέσαντο (τὰς δὲ Zdualóvag καλέουσι Σκύϑαι Olóo- 
πατα, δύγαται δὲ τὸ οὔνομα τοῦτο κατὰ Ἑλλάδα γλώσσαν" , H 

&vÓgoxzóvoi* ológ γὰρ καλέουσι ἄνδρα, τὸ δὲ πατὰ κτεί- 
veLy), τότε λόγος τοὺς Ἕλληνας νικήσαντας τῇ ἐπὶ Θερμώ- 
δοντι μάχῃ ἀποπλέξιν ἄγοντας τρισὶ πλοίοισι τῶν “Ἵμα- 
ζόνων ὅσας ἐδυνέατο ζωγρῆσαι, τὰς δ᾽ ἐν τῷ πελαγεὶ 
ἐπιϑεμένας ἐχχόψαι τοὺς ἄνδρας. πλοῖα δὲ οὗ γινώσκειν 
αὑτὰς οὐδὲ πηδαλίοισι χρᾶσϑαι οὐδὲ ἱστίοισι οὐδὲ εἶρε- 
σίῃ" ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἐξέκοψαν τοὺς ἄνδρας ἐφέροντο κατὰ κῦμα 
xal ἄνεμον, καὶ ἀπικνέονται τῆς λέμνης τῆς Μαιήτιδος 
ἐπὶ Komuvovg' οἱ δὲ Κρημνοὶ εἰσὶ γῆς τῆς Σκυϑέων τῶν 
ἐλευϑέρων. ἐνθαῦτα ἀποβᾶσαι ἀπὸ τῶν πλοίων αἱ Zua- 
ζόνες ὁδοιπόρεον ἐς τὴν οἰκεομένην. ἐντυχοῦσαι δὲ πρώτῳ 
ἱπποφορβίῳ τοῦτο διήρπασαν, xol ἐτεὶ τούτων ἱππαζόμε- 
γαι ἐληίζοντο τὰ τῶν Σκυϑέων. oi δὲ Σκύϑαι οὐκ εἶχον 
συμβαλέσϑαι τὸ πρῆγμα" οὔτε γὰρ φωνὴν οὔτε ἐσθῆτα 
οὔτε τὸ ἔϑνος ἐγίνωσκον, ἀλλ᾽ ἐν ϑώματι ἦσαν ὁχόϑεν 
ἔλθοιεν, ἐδόκεον δ᾽ αὑτὰς εἶναι ἄνδρας τὴν αὑτὴν ἡλικίην 
ἔχοντας, μάχην ve δὴ πρὸς αὐτὰς ἐποιεῦντο. ἐκ δὲ τῆς 
μάχης τῶν νεκρῶν ἐχράτησαν oi Σκύϑαι, καὶ οὕτω ἔγνω- 
σαν ἐούσας γυναῖχας. βουλευομένοισι ὧν αὐτοῖσι ἔδοξε 

8. τὴν om. 4186 ἢ 13. ἀιορπατά P, αἰορπατὰ R || 15. aióo PR ἢ 
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χτείνειν μὲν οὐδενὶ τρόπῳ ἔτει αὐτάς, ἑωυτῶν δὲ τοὺς 
γεωτάτους ἀποπέμψαι ἐς αὐτάς, πλῆϑος εἰκάσαντας ὅσαε 
περ ἐκεῖναι ἦσαν, τούτους δὲ στρατοπεδεύεσϑαι πλησίον 
ἐχεινέων καὶ ποιέειν τά περ ἂν καὶ ἐκεῖναι ποιέωσι" ἣν δὲ 
αὐτοὺς διώκωσι, μάχεσϑαι. μὲν μή, ὑποφεύγειν δέ" ἐπεὰν 
δὲ παύσωνται, ἐλϑόντας αὗτις πλησίον σερατοπεδεύεσϑαι. 

ταῦτα ἐβουλεύσαντο οἱ Σκύϑαι βουλόμενοι ἐξ αὐτέων παῖ- 
δας ἐκγενήσεσϑαι. ἀποπεμφϑέντες δὲ οἱ νεηνίσκοι ἐποίευν 

112 τὰ ἐντεταλμένα. ἐπεὶ δὲ ἔμαϑον αὑτοὺς αἱ 2dualóveg in^ 
οὐδεμιῇ δηλήσι ἀπιγμένους, ἔων xalgew* προσεχώρεον δὲ 
πλησιαιτέρω τὸ στρατόπεδον τῷ στρατοπέδῳ ἐπ᾽ ἡμέρῃ 
ἑκάστῃ. εἶχον δὲ οὐδὲν οὐδ᾽ οἱ νεηνίσκοι, ὥσπερ αἱ Ἅμα- 
ζόνες, εἰ μὴ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἵππους, ἀλλὰ ζόην ἔζωον 

118 τὴν αὐτὴν ἐχδβίνῃσι, ϑηρεύοντές ve καὶ ληιζόμενοι. ἐποίευν 
δὲ αἱ "4uatóves ἐς τὴν μεσαμβρίην τοιόνδε᾽ ἐγίνοντο σπο- 
ράδες κατὰ μίέαν τὸ καὶ δύο, πρόσω δὴ ἀπ᾽ ἀλληλέων ἐς 
εὐμαρείην ἀποσκιδνάμεναι. μαϑόντες δὲ καὶ οἱ Σκύϑαι 
ἐποίευν τὠυτὸ τοῦτο. καί τις μουνωϑεισέων τινὶ αὐτέων 
ἐνεχρίμπτετο, καὶ ἡ «μαζὼν οὐκ ἀπωϑέετο ἀλλὰ περιεῖδε 
χρήσασϑαι. καὶ φωνῆσαι μὲν οὐκ εἶχε, οὗ γὰρ συνίεσαν 
ἀλλήλων, τῇ δὲ χειρὶ ἔφραξε ἐς τὴν ὑστεραίην ἐλϑεῖν ἐς 
τὠντὸ χωρίον καὶ ἕτερον à ἄγειν, σημαίνουσα δύο γενέσϑαι, 
καὶ αὐτὴ ἑτέρην ἄξειν. ὁ δὲ νεηνίσχος, ἐπεὶ ἀπῆλϑε, 
ἔλεξε ταῦτα πρὸς τοὺς λοιπούς" τῇ δὲ δευτεραίῃ ἦλϑε 

. ἐς τὸ χωρίον αὐτός τε οὗτος καὶ ἕτερον ἦγε, καὶ τὴν 
μαζόνα εὗρε δευτέρην αὐτὴν ὑπομένουσαν. οἱ δὲ λοι- 
ποὶ νεηνίσκοι ὡς ἐπύϑοντο ταῦτα, καὶ αὐτοὶ ἐχτιλώσαντο 

114 τὰς λοιπὰς τῶν “Ἱμαζόνων. μετὰ δὲ συμμίξαντες τὰ 
στρατόπεδα οἴκεον ὁμοῦ, γυναῖκα ἔχων ἕχαστος ταύτην 
τῇ τὸ πρῶτον συνεμίχϑη. τὴν δὲ φωνὴν τὴν μὲν τῶν 
γυναικῶν οἱ ἄνδρες οὐκ ἐδυνγέατο μαϑεῖν, τὴν δὲ τῶν ἀν- 
δρῶν αἱ γυναῖκες συνέλαβον. ἐπεὶ δὲ συνῆκαν ἀλλήλων, 
ἔλεξαν πρὸς τὰς Ἀμαζόνας τάδε οἱ ἄνδρες. “ἡμῖν εἰσὶ 
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μὲν τοκέες, εἰσὶ δὲ κτήσιες᾽ νῦν ὧν μηκέτι πλεῦνα χρόνον 
ζόην τοιήνδε ἔχωμεν, ἀλλ᾽ ἀπελϑόντες ἐς τὸ πλῆϑος διαι- 
τώμεϑα. γυναῖκας δὲ ἕξομεν ὑμέας καὶ οὐδαμὰς ἄλλας" 
oi δὲ πρὸς ταῦτα ἔλεξαν τάδε. “ἡμεῖς οὐκ ἂν δυναίμεϑα 
οἰκέειν μετὰ τῶν ὑμετερέων γυναικῶν" ov γὰρ τὰ αὑτὰ 
γόμαια ἡμῖν τὸ κἀχείνῃσι ἐστί. ἡμεῖς μὲν τοξεύομέν τὸ 
καὶ ἀκοντίζομεν καὶ ἱππαζόμεϑα, ἔργα δὲ γυναικήια οὐκ 
ἐμάϑομεν" αἱ δὲ ὑμέτεραι γυναῖκες τούτων μὲν οὐδὲν τῶν 
ἡμεῖς κατελέξαμεν ποιεῦσι, ἔργα δὲ γυναιχήια ἐργάζονται 
μένουσαι ἐν τῇσι ἁμάξησι, οὔτ᾽ ἐπὶ ϑήρην ἰοῦσαι οὔτε 
ἄλλῃ οὐδαμῇ. οὐκ ἂν ὧν δυναίμεϑα ἐκείνῃσι συμφέρεσϑαι. 
ἀλλ᾽ εἰ βούλεσϑε γυναῖκας ἔχειν ἡμέας καὶ δοκέειν εἶναι 
δίκαιοι, ἐλϑόντες παρὰ τοὺς τοχέας ἀπολάχετε τῶν κτημά- 
των τὸ μέρος, καὶ ἔπειτα ἐλϑόντες οἰκέωμεν ἐπὶ ἡμέων αὖ- 
τον. ἐπείϑοντο καὶ ἐποίησαν ταῦτα oi νεηνίσκοι. ἐπείτε 115 
δὲ ἀπολαχόντες τιῦν κτημάτων τὸ ἐπιβάλλον ἤλϑον ὀπίσω 
παρὰ τὰς Ἀμαζόνας, ἔλεξαν αἱ γυναῖκες πρὸς αὐτοὺς 
τάδε. “ἡμέας ἔχει φόβος τε καὶ δέος ὅκως χρὴ οἰκέειν 
ἐν τῷδε τῷ χώρῳ, τοῦτο μὲν ὑμέας ἀποστερησάσας πα- 
τέρων, τοῦτο δὲ γῆν τὴν ὑμετέρην δηλησαμένας πολλά. 
ἀλλ᾽ ἐπείτε ἀξιοῦτε ἡμέας γυναῖχας ἔχειν, τάδε ποιέετε 
ἅμα Tuiv' φέρετε ἐξαναστέωμεν ἐκ τῆς γῆς τῆσδε καὶ 
στερήσαντες Tovoty ποταμὸν olxéoucv. ἐπείϑοντο καὶ 116 
ταῦτα οἱ νεηνίσκοι, διαβάντες δὲ τὸν Τάναϊν δδοιπόρεον 
χερὸς ἥλιον ἀνίσχοντα τριῶν μὲν ἡμερέων ἀπὸ τοῦ Τα- 
γάιδος ὅδόν, τριῶν δὲ ἀπὸ τῆς λίμνης τῆς Παιήτιδος 
χερὸς βορέην ἄνεμον. ἀπικόμενοι δὲ ἐς τοῦτον τὸν χῶρον 
iv τῷ νῦν κατοίκηνται, οἴκησαν τοῦτον. καὶ διαίτῃ ἀπὸ 
τούτου χρέωνται τῇ παλαιῇ τῶν Σαυροματέων αἱ γυναῖ- 
κες, καὶ ἐπὶ ϑήρην ἐπ᾿ ἵππων ἐχφοιτῶσαι ἅμα τοῖσι 
ἀνδράσι καὶ χωρὶς τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἐς πόλεμον φοιτῶ- 
σαι καὶ στολὴν τὴν αὐτὴν τοῖσι ἀνδράσι φορέουσαι. φωνῇ 111 
δὲ οἱ Σαυρομάται νομίζουσι Σκυϑικῇ, σολοικίζοντες αὐτῇ 
ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου, ἐπεὶ οὗ χρηστῶς ἐξέμαϑον αὑτὴν αἱ 
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μαζόνες. τὰ περὶ γάμων δὲ ὧδέ σφι διακέεται" οὗ γα- 
μέεται παρϑένος οὐδεμία πρὶν ἂν τῶν πολεμίων ἄνδρα 
ἁποχτείνῃ" αἵ δὲ τινὲς αὐτέων καὶ τελευτῶσι γηραιαὶ πρὲν 
γήμασϑαι, οὐ δυνάμδναι τὸν νόμον ἐχπλῆσαι. 

Ἐπὶ τούτων Qv τῶν καταλεχϑέντων ἐϑνέων τοὺς βασε- 
λέας ἁλισμένους ἀπικόμενοι τῶν Σκυϑέων οἱ ἄγγελοι ἔλε- 
γον ἐχδιδάσκοντες ὡς ὃ Πέρσης, ἐπειδή οἱ τὰ ἐν τῇ ἡπείρῳ 
τῇ ἑτέρῃ πάντα κατέστραπται, γέφυραν ζεύξας ἐπὶ τῷ 
αὐχένι τοῦ Βοσπόρου διαβέβηκε ἐς τήνδε τὴν ἤπειρον, 
διαβὰς δὲ καὶ καταστρεψάμενος Θρήικας γεφυροῖ ποτα- 
μὸν Ἴστρον, βουλόμενος καὶ τάδε πάντα ὑπ ἑωυτῷ ποιή- 
σασϑαι. “ὑμεῖς ὧν μηδενὶ τρόπῳ ἐκ τοῦ μέσου κατήμε- 

. voL πεδριέδητε ἡμέας διαφϑαρέντας, ἀλλὰ τὠντὸ νοήσαντες 
ἀντιάζωμεν τὸν ἐπιόντα. οὔχων ποιήσετε ταῦτα᾽ ἡμεῖς 
μὲν πιεζόμενοι ἢ ἐχλείψομεν τὴν χώρην ἢ μένοντες ὅμο- 
Aoyín χρησόμεϑα. τέ γὰρ πάϑωμεν μὴ βουλομένων ὑμέων 
τιμωρέειν; ; ὑμῖν δὲ οὐδὲν ἐπὶ τούτῳ ἔσται ἐλαφρότερον" 
ἥκει γὰρ ὃ Πέρσης οὐδέν τι μᾶλλον ἐπ᾽ ἡμέας ἢ οὐ καὶ 
ἐπ᾿ ὑμέας, οὐδέ οἱ καταχρήσει ἡμέας καταστρεψαμένῳ 
ὑμέων ἀπέχεσθαι. μέγα δὲ ὑμῖν λόγων τῶνδε μαρτύριον 
ἐρέομεν. εἶ γὰρ im^ ἡμέας μούνους ἐστρατηλατεε 0 Πέρ- 
σης τίσασϑαι τῆς πρόσϑε δουλοσύνης βουλόμενος, χρῆν 
αὑτὸν πάντων τῶν ἄλλων ἀπεχόμενον ἱέναι οὕτω ἐπεὶ τὴν 
ἡμετέρην, καὶ ἂν ἐδήλου πᾶσι ὡς ἐπὶ ZxvJag ἐλαύνει καὶ 
οὐκ ἐπὶ τοὺς ἄλλους. νῦν δὲ ἐπείτε τάχιστα διέβη ἐς 
τήνδε τὴν ἤπειρον, τοὺς αἰδὶ ἐμποδὼν γινομένους ἦμε- 
ροῦται πάντας" τούς τε δὴ ἄλλους ἔχει Ux ἑωυτῷ Θρή- 
ικας καὶ δὴ καὶ τοὺς ἡμῖν ἐόντας πλησιοχώρους Γέτας." 

119 ταῦτα Σκυϑέων ἐπαγγελλομένων ἐβουλεύοντο οἱ βασιλέες 
οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνέων ἥκοντες, καί σφεων ἐσχίσϑησαν αἱ 
γνῶμαι" ὃ μὲν yàg Γελωνὸς καὶ ὃ Βουδῖνος καὶ ὁ Σαυρο- 
μάτης κατὰ τὠυτὸ γενόμενοι ὑπεδέχοντο Σκχύϑῃσιε τιμω- 
—— ——————— 

15. ἢ ἐχλείψομεν AB: ἐχλείψομεν [ 17. ἐπὶ τούτῳ 2: ἐπὶ τοῦτο. 
an διὰ τοῦτοῖϊ | 18. οὐ xal 48: οὐχ | 23. οὕτω ἱέναι s || 25. ἐς τήν- 
δὲ Bloomfield: τήνδε 
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ρήσειν, ὃ δὲ γάϑυρσος καὶ Νευρὸς καὶ vÓpogáyog καὶ 
οἱ τῶν Μελαγχλαίνων καὶ Ταύρων va06 Σχύϑῃσι ὑπεκρί- 
γαντο. “εἰ μὲν μὴ ὑμεῖς tare οἱ πρότεροι ἀδικήσαντες 
Πέρσας καὶ ἄρξαντες πολέμου, τούτων δεόμενοι τῶν νῦν 
δέεσϑε λέγειν «e ἂν ἐφαίνεσϑε ἡμῖν ὀρϑά, καὶ ἡμεῖς 
ὑπακούσαντες τὠυτὸ ἂν ὑμῖν ἐπρήσσομεν. viv δὲ ὑμεῖς 
τε ἐς τὴν ἐκείνων ἐσβαλόντες γῆν ἄνευ ἡμέων imexQa- 
τέετε Περσέων ὅσον χρόνον ὑμῖν ὃ ϑεὸς παρεδίδου, καὶ 

. . ἐκεῖνοι, ἐπεί σφεας ὠυτὸς ϑεὸς ἐγείρει, τὴν ὁμοίην ὑμῖν 
10 ἀποδιδοῦσι. ἡμεῖς δὲ οὔτε τι τότε ἠδικήσαμεν τοὺς ἄν- 

|. ὅρας τούτους οὐδὲν οὔτε νῦν πρότεροι πειρησόμεϑα ἀδι- 
χέειν. ἣν μέντοι ἐπίῃ καὶ ἐπὶ τὴν ἡμετέρην ἄρξῃ τὲ 
ἀδικέων, καὶ ἡμεῖς ov κεισόμεϑα, μέχρε δὲ τοῦτο ἴδωμεν, 
μδνέομεν πεαρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖσι" ἥκειν γὰρ δοκέομεν ovx ἐπ᾽ 

15 ἡμέας Πέρσας ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς αἰτίους τῆς ἀδικίης γενο- 
μένους" 

Ταῦτα ὡς ἀπενειχϑέντα ἐπύϑοντο οἱ Σκχύίϑαι » ἐβου- 120 
λεύοντο ἰϑυμαχίην μὲν μηδεμίαν ποιέεσϑαι ἐκ τοῦ ἐμφα- 
γέος, ὅτε δή σφε οὗτοί γε σύμμαχοι οὐ προσεγένοντο, 

20 ὑπεξιόντες δὲ xal ὑπεξελαύνοντες τὰ φρέατα τὰ παρεξἕ- 
ἔοιεν αὑτοὶ καὶ τὰς κρήνας συγχοῦν, τὴν ποίην vc ἐκ 
τῆς γῆς ἐκτρίβειν, διχοῦ σφέας διελόντες. καὶ πρὸς μὲν 
τὴν μίαν τῶν μοιρέων, τῆς ἐβασίλευξ Σκώπασις, ποροσχω- 
ρθέξιν Σαυρομάτας" τούτους μὲν δὴ ὑπάγειν, ἣν ἐπὶ τοῦτο 

25 τράπηται ὃ Πέρσης , ἰϑὺ Τανάιδος ποταμοῦ παρὰ τὴν 
Μαιῆτιν λίμνην v ὑποφεύγοντας, ἀπελαύνοντός. τε τοῦ Πέρ- 
σεω ἐπιόντας διώκειν. αὕτη μέν σφι μία ἤν μοῖρα τῆς 
βασιληίης, τεταγμένη ταύτην τὴν ó00» ἢ περ εἴρηται" τὰς 
δὲ δύο τῶν βασιληίων, τήν Te μεγάλην τῆς ἦρχε Ἰδάνϑυρ- 

30 cog καὶ τὴν τρίτην τῆς ἐβασίλευε Ταξακις, συνελϑούσας 

ἐς τὠυτὸ καὶ Γελωνῶν τε καὶ Βουδίνων προσγενομένων, 

Q 

2. oí PR: ὃ | 3. πρότεροι St.: πρότερον || 10. δὲ om. 4186 || 13. ov 
χεισόμεϑα Letronne: οὐ πεισόμεϑα L, ov περιοψόμεϑα Bekker, οἱ 
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Schweigh&user | 31. προσγινομένων ABC 



882 HPOAOTOY Δ 

ἡμέρης καὶ τούτους ὁδῷ προέχοντας τῶν Περσέων ὑπεξά- 
γειν, ὑπιόντας τε καὶ ποιξῦντας τὰ βεβουλευμένα. πρῶτα 
μέν νυν ὕπαγειν σφέας ἰϑὺ τῶν χωρέων τῶν ἀπειπαμένων 
τὴν σφετέρην συμμαχίην, ἵνα καὶ τούτους ἐκπολεμώσωσι" 
el γὰρ μὴ ἑχόντες γε ὑπέδυσαν τὸν πόλεμον τὸν τερὸς 
Πέρσας, ἀλλ᾽ ἀέκοντας ἐκπολεμώσειν" μετὰ δὲ τοῦτο vzvo- 
στρέφειν ἐς τὴν σφετέρην καὶ ἐπιχειρέειν, ἣν δὴ βουλευο- 
μένοισι δοκέῃ. 

121 Ταῦτα οἱ Σκύϑαι βουλευσάμενοι ὑπηντίαζον τὴν 4fa- 
ρείου στρατιήν, προδρόμους ἀποστείλαντες τῶν . ἱπτεπτέων V 

τοὺς ἀρίστους. τὰς δὲ ἁμάξας ἐν τῇσί σφι διαιτᾶτο τὰ 

τέχνα καὶ ai γυναῖκες πάσας καὶ τὰ πρόβατα πάντα, τελὴν 

ὅσα σφι ἐς φορβὴν ἱκανὰ ἦν τοσαῦτα ὑπολιπόμενοι, τὰ 
ἄλλα ἅμα τῇσι ἁμάξῃσι προέπεμψαν, ἐντειλάμενοι αἰεὶ 

122 τὸ πρὸς βορέω ἐλαύνειν. ταῦτα μὲν δὴ προεχομίζετο" 15 
τῶν δὲ Σκυϑέων οἱ πρόδρομοι ὡς εὗρον τοὺς Πέρσας, 
ὅσον t€ τριῶν ἡμερέων 000v ἀπέχοντας ἀπὸ τοῦ Ἴστρου, 
οὗτοι μὲν τούτους εὑρόντες, ἡμέρης ὁδῷ προέχοντες, ἔστρα- 
τοπτεδεύοντο τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα λεαίνοντες. οἱ δὲ 
Πέρσαι ὡς εἶδον ἐπιφανεῖσαν τῶν Σχυϑέων τὴν ἵππον, 9 
ἐπήισαν κατὰ στίβον αἰεὶ ὑπαγόντων' καὶ ἔπειτα (πρὸς 
γὰρ τὴν μίαν τῶν μοιρέων ἴϑυσαν) οἱ Πέρσαι ἐδίωκον 
πρὸς ἠῶ τε καὶ ἰϑὺ Τανάιδος" διαβάντων δὲ τούτων τὸν 
Ταναῖν ποταμὸν οἱ Πέρσαι ἐπιδιαβάντες ἐδίωκον, ἐς ὃ 
τῶν Σαυροματέων τὴν χώρην διεξελθόντες ἀπίκοντο ἐς 5 

123 τὴν τῶν Βουδίνων. ὅσον μὲν δὴ χρόνον oi Πέρσαι ἤισαν 
διὰ τῆς Σκχυϑικῆς καὶ τῆς Σαυρομάτιδος χώρης, oi δὲ 
εἶχον οὐδὲν σίνεσθαι ἅτε τῆς χώρης ἐούσης χέρσου" ἐπείτε 
δὲ ἐς τὴν τῶν Βουδίνων χώρην ἐσέβαλλον, ἐνθαῦτα δὴ 
ἐντυχόντες τῷ ξυλίνῳ τείχεϊ, ἔἐχλελοιπότων τῶν Βουδίγων 9 
xal κεχενωμέγου τοῦ τείχεος πάντων, ἐνέπρησαν αὐτό. 

τοῦτο δὲ ποιήσαντες εἵποντο αἰεὶ τὸ πρόσω κατὰ στίβον, 

΄ι 
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ἐς ὃ διεξελϑόντες ταύτην ἐς τὴν ἔρημον ἀπίκοντο. ἡ δὲ 
ἔρημος αὕτη ὑπὸ οὐδαμῶν νέμεται ἀνδρῶν, κέεται δὲ ὑπὲρ 
τῆς Βουδίνων χώρης ἐοῦσα πιλῆϑος ἑπτὰ ἡμερέων ὁδοῦ. 
ὑπὲρ δὲ τῆς ἐρήμου Θυσσαγέται οἰχέουσι, ποταμοὶ δὲ ἐξ 
αὑτῶν τέσσερες μεγάλοι ῥέοντες διὰ αιητέων ἐκδιδοῦσι 

ἐς τὴν λίμνην τὴν καλεομένην Μαιῆτιν, τοῖσι οὐνόματα 
κέεται τάδε, “Ἵὔχος Ὄαρος Τάναϊς Σύργις. 

Ἐπεὶ ὧν ὃ 4αρεῖος ἦλϑε ἐς τὴν ἔρημον, παυσάμενος 124 
τοῦ δρόμου ἵδρυσε τὴν στρατιὴν ἐπὶ ποταμῷ Οάρῳ. τοῦτο 
δὲ ποιήσας ὀκτὼ τείχεα ἐτείχεε μεγάλα, ἴσον an^ ἀλλήλων 
ἀπέχοντα, σταδίους ὡς ἑξήκοντα μάλιστά κῃ" τῶν ἔτι ἐς 
ἐμὲ τὰ ἐρείπια σόα ἦν. ἐν ᾧ δὲ οὗτος πρὸς ταῦτα Pvod- 

. σέτος 0L διωχόμενοε Σχύϑαι περιξλϑόντες τὰ κατύπερϑε 

1$ 

80 

ὑπέστρεφον ἐς τὴν Σχυϑικήν. ἀφανισθέντων δὲ τούτων 
τὸ παράπαν, ὡς οὐκέτι ἐφαντάζοντό σφι, οὕτω δὴ ὃ 
Δαρεῖος τείχεα μὲν ἐχεῖνα ἑμίεργα μετῆχκε, αὐτὸς δὲ ὕπτο- 
στρέψας ἤιε περὸς ἑσπέρην, δοκέων τούτους ve πάντας τοὺς 
Σχύϑας εἶναι καὶ πρὸς ἑσπέρην σφέας φεύγειν. ἐλαύνων 125 
δὲ τὴν ταχίστην τὸν στρατὸν ὡς ἐς τὴν Σκυϑικὴν ἀπίκετο, 
ἐνέκχυρσε ἀμφοτέρῃσι τῇσι μοέρησι τῶν Σκυϑέων, ἐντυχῶν 
δὲ ἐδίωκε ὑπτεκφέροντας ἡμέρης 00g. xal ov γὰρ ἀνίει 
ἐπιὼν ὃ Δαρεῖος, οἱ Σκύϑαι κατὰ và βεβουλ evuéya ὑπέφευ- 
γον ἐς τῶν ἀπειπαμένων τὴν σφετέρην συμμαχίην, πρώτην 
δὲ ἐς τῶν Μελαγχλαίνων τὴν γῆν. ὡς δὲ ἐσβαλόντες τού- 
τους ἐτάραξαν οἵ τε Σκύϑαι καὶ οἱ Πέρσαι, κατηγέοντο 
ol Σχύϑαι ἐς τῶν ᾿ΑΙνδροφάγων τοὺς χώρους" ταραχϑέ»- 
των δὲ καὶ τούτων ὑπῆγον ἐπὶ τὴν Νευρίδα" ταρασσο- 
μένων δὲ καὶ τούτων ἤισαν ὑποφεύγοντες οἱ Σκχύϑαι ἐς 
τοὺς ᾿4γαϑύρσους. 4γάϑυρσοι δὲ δρέοντες καὶ τοὺς óuov- 
ρους φεύγοντας ὑπὸ Σκχυϑέων καὶ τεταραγμένους, πρὶν ἤ 
σφι ἐμβαλεῖν τοὺς Σκύϑας πέμψαντες κήρυκα ἀπτηγόρευον 
Σκύϑῃσι μὴ ἐπιβαίνειν τῶν σφετέρων οὔρων, προλέγοντες 
ὡς εἰ πειρήσονται ἐσβαλόντες, σφίσι πρῶτα διαμαχήσον- 

1. Ὕργις Scháfer (ef. p. 305,.7.) | 8. παυσαμένου ABC | 13. τὰ] 
τὸ St.: om. R19. ὡς om. PR 20, ἐς ὃ ἐνέχυρσε PR | 26. οὔρους ] 
33. ἐσβάλλοντες St. 
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ται. ᾿4γάϑυρσοι μὲν προείπιαντες ταῦτα ἐβοήϑεον ini 
τοὺς οὔρους, ἐρύκδιν ày' νόῳ ἔχοντες τοὺς ἐπιόντας" Me- 
λάγχλαιγοι δὲ καὶ ᾿Αγδροφάγοι καὶ Νευροὶ ἐσβαλόντων 
τῶν Περσέων ἅμα Σκύϑησι οὔτε πρὸς ἀλκὴν ἐτράποντο 
ἐπιλαϑόμενοί τε τῆς ἀπειλῆς ἔφευγον αἰεὶ τὸ πρὸς βορέω 
ἐς τὴν ἔρημον τεταραγμένοι. oí δὲ Σκύϑαι ig μὲν τοὺς 
γαϑύρσουο᾽ “οὐκέτι! ἀπείπαντας ἀπιχνέοντο, οἱ δὲ ἐκ τῆς 

Νευρίδος χώρης ἐς τὴν σφετέρην κατηγέοντο τοῖσι Πέρσῃσι. 
Ὡς δὲ πολλὸν τοῦτο ἐγένετο καὶ οὐχ ἐπαύετο, πέμψας 

Δαρεῖος ἱππέα παρὰ τὸν Σκυϑέων βασιλέα Ἰδάνϑυρσον 
ἔλεγε τάδε. “δαιμόνιε ἀνδρῶν, τί φεύγεις αἰεί, ἐξεόν τοι 
τῶνδε τὰ ἕτερα ποιέειν; εἰ μὲν γὰρ ἀξιόχρεος δοκέεις 
εἶναι σεωυτῷ τοῖσε ἐμοῖσι πρήγμασε ἀντιωθῆναι, σὺ δὲ 
στάς ve καὶ παυσάμενος πλάνης μάχεσϑαι" εἰ δὲ συγγε- 
γώσχεαι δἶναι ἥσσων, σὺ δὲ καὶ οὕτω παυσάμεγος τοῦ 
δρόμου δεσπότῃ τῷ σῷ δῶρα φέρων γῆν τε καὶ ὕδωρ ἐλϑὲ 

127 ἐς λόγους" πρὸς ταῦτα Ó Σκυϑέων βασιλεὺς ᾿Ιδάνϑυρσος 
λέγει τάδε. “οὕτω τὸ ἐμὸν ἢ ἔχει, ὦ Πέρσα. ἐγὼ οὐδένα 
κω ἀνϑρώπων δείσας ἔφυγον οὔτε πρότερον οὔτε νῦν σὲ 
φεύγω, οὐδέ τε νεώτερον εἰμὶ ποιήσας yov ἢ καὶ ἐν εἰρήνῃ 
ἐώϑεα ποιέειν. ὃ τι δὲ οὔκ αὐτέχα μάχομαί τοι, ἐγὼ καὶ 
τοῦτο σημανέω. ἡμῖν οὔτε ἄστεα οὔτε γῆ πεφυτευμένη 
ἐστί, τῶν πέρι δείσαντες μὴ ἁλῷ ἢ καρῇ ταχύτερον ἂν 
ὑμῖν συμμίσγοιμεν ἐς μάχην. εἰ δὲ δέοι πάντως ἐς τοῦτο 
κατὰ τάχος ἀπικνέεσϑαι, τυγχάνουσι ἡμῖν ἐόντες τάφοι 
7ztüvQULOL" φέρετε, τούτους ἀνευρόντες συγχέειν πειρᾶσϑε 
αὐτούς, καὶ γνώσεσϑε τότε εἴτε ὑμῖν μαχησόμεϑα περὶ 
τῶν τάφων εἴτε καὶ ov μαχησόμεϑα. πρότερον δέ, ἣν 
μὴ ἡμέας λόγος αἱρέῃ, ov συμμίξομέν τοι. ἀμφὶ μὲν 
μάχῃ τοσαῦτα εἰρήσϑω , δεσπότας δὲ ἐμοὺς ἐγὼ Δία τε 
γομέζω τὸν ἐμὸν πρόγονον καὶ Jovis» τὴν Σχυϑέων βασί- 
λειαν μούνους εἶναι. σοὶ δὲ ἀντὶ μὲν δώρων γῆς τε καὶ 

1. μὲν] dà H: immo μὲν ὧν 1. ἀπιχνέονται ABC | 18. ἔλεγε PR| 
πέρσαι ABC | 21. ἔωϑα PR | 24. συμμίσγοιμεν ἂν ἐς μάχη» ὑμῖν 
PH (ὑμῖν om. H) | δεῖ St. || 28. μαχησόμεθα del. Naber | 30. ἐγὼ 
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ὕδατος δῶρα πέμψω τοιαῦτα οἷα σοὶ πρέπει ἐλϑεῖν, ἀντὶ 
δὲ τοῦ ὅτι δεσπότης ἔφησας εἶναι ἐμός, κλαίδιν λέγω." 
[τοῦτο ἐστὶ ἡ ἀπὸ Σκυϑέων δῆσις.] 

Ὁ μὲν δὴ κῆρυξ οἰχώκεε ἀγγελέων ταῦτα Ζ)αρείῳ, οἱ 128 
δὲ Σχυϑέων βασιλέες ἀκούσαντες τῆς δουλοσύνης τὸ οὔ- 
γομα ὀργῆς ἐπλήσθησαν. τὴν μὲν δὴ μετὰ Σαυροματέων 
μοῖραν ταχϑεῖσαν, τῆς ἦρχε Σχώπασις, πέμπουσε Ἴωσι 
κελεύοντες ἐς λόγους ἀπικέσϑαε, τούτοισι οἱ τὸν Ἴστρον 
ἐζευγμένον ἐφρούρεον" αὐτῶν δὲ τοῖσι ὑπολειπομένοισι 
ἔδοξε πλανᾶν μὲν μηκέτι Πέρσας, σῖτα δὲ ἑκάστοτε ἀναι- 
ρεομένοισι ἐπιτίϑεσθαι. νωμώῶντες ὧν σῖτα ἀναιρεομέ- 

γους τοὺς Ζ4αρείου ἐποίευν τὰ βεβουλευμένα. ἡ μὲν δὴ 
ἕσχεπος τὴν ἵππον ale) τράπτεσχε ἡ τῶν Σκυϑέων, οἱ δὲ 
τῶν Περσέων ἱππόται φεύγοντες ἐσέπιπτον ἐς τὸν πεζόν, 
ὃ δὲ πεζὸς ἂν ἐπεκούρεε᾽ οἱ δὲ Σκύϑαι ἐσαράξαντες τὴν 

ἵσχσπον ὑπέστρεφον τὸν πεζὸν φοβεόμενοι. ἐποιέοντο δὲ 
καὶ τὰς νύχτας παραπλησίας προσβολὰς οἱ Σκύϑαι. τὸ 129 

δὲ τοῖσε Πέρσησέ τ ἦν σύμμαχον καὶ τοῖσι Σκύϑησι àv- 
τέξοον ἐπιτιϑεμένοισι τῷ 4] αρείου στρατοπέδῳ, ϑῶμα 
μέγιστον ἐρέω [τῶν ve ὄνων v) φωνὴ καὶ τῶν ἡμιόνων 
τὸ εἶδος]. οὔτε γὰρ ὄνον οὔτε ἡμίονον γῆ ἡ Σχυϑικὴ 
φέρει, ὡς καὶ πρότερόν uot δεδήλωται, οὐδὲ ἔστε ἔν τῇ 
Σκυϑικῇ πάσῃ χώρῃ τὸ παράπαν οὔτε ὄνος οὔτε ἡμέονος 
διὰ τὰ ψύχεα. ὑβρίζοντες ὧν οἱ ὄνοι ἐτάρασσον τὴν ἵππον 
τῶν Σκυϑέων. πολλάκις δὲ ἐπελαυνόγτων ἐπὶ τοὺς Πέρ- 
σας μεταξὺ ὅκως ἀκούσειαν οἱ ἵπτεοι τῶν ὄνων τῆς quy, 
ἐταράσσοντό τε ὑποστρεφόμενοι xol ἐν ϑώματι ἔσκον, 
ὀρϑὰ ἱστάντες và ὦτα, ἅτε οὔτε ἀκούσαντες πρότερον 
φωνῆς τοιαύτης οὔτε ἰδόντες τὸ εἶδος. ταῦτα μέν νυν 180 
ἐστὶ σμικρόν τι ἐφέροντο τοῦ πολέμου. οἱ δὲ Σχύϑαι ὅχως 
τοὺς Πέρσας ἴδοιεν τεϑορυβημένους, ἵνα παραμένοιέν «6 
ἐπὶ πλέω χρόνον ἐν τῇ Σκυϑικῇ καὶ πταραμένοντες ἀνεῴατο 
τῶν πάντων ἐπιδευέες ἐόντες, ἐποίεον τοιάδε᾽ ὅχως τῶν 

3. τοῦτο — ῥῆσις del. Valckenaer [| 1. χώπασις PR || 20. τῶν -- 
21. εἶδος secl. St. || 25. πολλάχις (om. δὲ) — 29. εἶδος suum locum 
habuerint supra (20) ante οὔτε γάρ 29. τὸ om. PR | vvv] vvv οἱ Πέρσαι 
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προβάτων τῶν σφετέρων αὐτῶν καταλίποιεν μετὰ τῶν 
2 A € , » ^v . € LY bal 

νομέων, αὑτοὶ ἂν ὑπεξήλαυνον ig ἄλλον χώρον" οἱ δὲ ἂν 
Πέρσαι ἐπελθόντες λάβεσκον τὰ πρόβατα καὶ λαβόντες 

181 ἐπηείροντο ἂν τῷ πεποιημένῳ. πολλάκις δὲ τοιούτου 
γινομένου, τέλος ΖΙαρεῖός τε ἐν ἀπορίῃσι εἴχετο, καὶ oi 
Σχυϑέων βασιλέες μαϑόντες τοῦτο ἔπεμπον κήρυκα δῶρα 
Δαρείῳ φέροντα ὄρνιϑά τὸ καὶ ub» καὶ βάτραχον καὶ 
ὀιστοὺς ττέντε, Πέρσαι δὲ τὸν φέροντα τὰ δῶρα ἐπειρώ- 
τεὸν τὸν νόον τῶν διδομένων" ὃ δὲ οὐδὲν ἔφη οἱ ἔἐπτε- 
στάλϑαι ἄλλο ἢ δόντα τὴν ταχίστην ἀπαλλάσσεσθαι" αὐὖὐ- 
τοὺς δὲ τοὺς Πέρσας ἐκέλευε, εἰ σοφοί εἶσι, γνῶναι τὸ 

132 ϑέλει τὰ δῶρα λέγειν. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Πέρσαι ἐβου- 
λεύοντο. agtíov μέν γυν ἡ γνώμη ἣν Σχύϑας ἑωυτῷ 

διδόναι σφέας τε αὐτοὺς καὶ γῆν τε καὶ ὕδωρ, εἰκάζων 
τῇδε, ὡς μῦς μὲν ἐν γῇ γίνεται καρπὸν τὸν αὐτὸν ἀνθϑρώ- 
πῳ σιτεόμενος, βάτραχος δὲ ἐν ὕδατι, ὄρνις δὲ μάλιστα 
ἔοικε ἵππῳ, τοὺς δὲ διστοὺς ὡς τὴν ἑωυτῶν ἀλκὴν zvaga- 
διδοῦσι. αὕτη μὲν Δαρείῳ ἀπεδέδεκτο v γνώμη. συνε- 
στήχεε δὲ ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἡ Γοβρύεω, τῶν ἀνδρῶν τῶν 
ἑπτὰ ἑγὸς τῶν τὸν IMayov κατελόντωγν, δἰκάζοντος τὰ δῶρα 
λέγειν “ἣν μὴ ὄρνιϑες γενόμενοι ἀγαπτῆσϑε ἐς τὸν οὐρα- 
γόν, ὦ Πέρσαι, ἢ μύες γενόμενοι κατὰ τῆς γῆς καταδύητε, 
ἢ βάτραχοι γενόμενοι ἐς τὰς λίμνας ἐσπηδήσητε, οὐκ ἀπο- 
γοστήσετε ὀπίσω ὑπὸ τῶνδε τῶν τοξευμάτων βαλλόμενοι." 

Πέρσαι μὲν δὴ τὰ δῶρα εἴκαζον. ἡὶ δὲ Σκυϑέων μία 
μοῖρα ἡ ταχϑεῖσα πρότερον μὲν παρὰ τὴν Μαιῆτιν λί- 
μνὴν φρουρέειν, τότε δὲ ἐπὶ τὸν Ἴστρον Ἴωσι ἐς λόγους 
ἐλθεῖν, ὡς ἀπέκετο ἐπὶ τὴν γέφυραν, ἔλεγε τάδε. “ἄνδρες 
Ἴωνες, ἐλευϑερέην ἥκομεν ὑμῖν φέροντες, ἣν πέρ γε ἐϑέ- 
λητε ἐσακοίειν. πυνϑανόμεϑα γὰρ Ζαρεῖον ἐντείλασθαι 
ὑμῖν ἑξήκοντα ἡμέρας μούνας φρουρήσαντας τὴν γέφυραν, 
αὐτοῦ μὴ παραγενομένου ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἀπαλλάσ- 
σεσϑαιε ἐς τὴν ὑμετέρην. νῦν ὧν ὑμεῖς τάδε ποιεῦντες 

10. ἀλλ᾽ ἢ Gomperz | 18. 7 γνώμη ἀπεδέδεκτο PH | 19. τῷ γνώ- 
ug ἡ ABC: ἡ γνώμη | 29. ὑμῖν ἥχομεν ΡΠ || 32. παραγινομένου ABC 
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προβάτων τῶν σφετέρων αὐτῶν καταλίποιεν μετὰ τῶν 
γομέων, αὐτοὶ ἂν ὑτεεξήλαυνον ἐς ἄλλον χῶρον" οἱ δὲ ἂν 
Πέρσαι ἐπελθόντες λάβεσχον τὰ πρόβατα καὶ λαβόντες 

181 ἐπηείροντο ἂν τῷ πεποιημένῳ. πολλάκις δὲ τοιούτου 
γινομένου, τέλος Δαρεῖός τε ἐν ἀπορίῃσι εἴχετο, καὶ οἱ 
Σκχυϑέων βασιλέες μαϑόντες τοῦτο ἔπεμπον κήρυκα δῶρα 
Δαρείῳ φέροντα ὄρνιϑά τε καὶ μῦν καὶ βάτραχον καὶ 
ὀιστοὺς ττέντε, Πέρσαι δὲ τὸν φέροντα τὰ δῶρα ἐπειρώ- 
τεὸν τὸν νόον τῶν διδομένων᾽ ὃ δὲ οὐδὲν ἔφη οἱ ἐπε- 
στάλϑαι ἄλλο ἢ δόντα τὴν ταχίστην ἀπαλλάσσεσθαι" αὐ- 
τοὺς δὲ τοὺς Πέρσας ἐκέλευε, εἰ σοφοί εἶσι, γνῶναι τὸ 

182 ϑέλει τὰ δῶρα λέγειν. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ Πέρσαι ἔβου- 
λεύοντο. Δαρείου μέν νυν dj γνώμη ἦν Σκύϑας ἑωυτῷ 
διδόναι σφέας τε αὐτοὺς καὶ γῆν τε καὶ ὕδωρ, εἰκάζων 
τῇδε, ὡς μῦς μὲν ἐν γῇ γίνεται καρπὸν τὸν αὐτὸν ἀνϑθρώ- 
7t σιτεόμενος, βάτραχος δὲ ἐν ὕδατι, ὄρνις δὲ μάλιστα 
ἔοικε ὕπτεῳ, τοὺς δὲ ὀιστοὺς ὡς τὴν ἑωυτῶν ἀλκὴν παρα- 
διδοῦσι. αὕτη μὲν Δαρείῳ ἀττεδέδεχτο ἡ γνώμη. συνε- 
στήχεε δὲ ταύτῃ τῇ γνώμῃ ἣ Γοβρύεω, τῶν ἀνδρῶν τῶν 
ἑπτὰ é ἑνὸς τῶν τὸν Μάγον κατελόντων, εἰχάζοντος τὰ δῶρα 
λέγειν ἣν μὴ ὄρνιϑες γενόμενοι ἀναπτῆσϑε ἐς τὸν οὐρα- 
»ó», ὦ Πέρσαι, ἢ μύες γενόμενοι κατὰ τῆς γῆς καταδύητε, 
ἢ βάτραχοι γενόμενοι ἐς τὰς λίμνας ἐσπηδήσητε, οὐκ ἀπίο- 
γνοστήσετε ὀπίσω ὑπὸ τῶνδε τῶν τοξευμάτων βαλλόμενοι" 

133 Πέρσαι μὲν δὴ τὰ δῶρα εἴχαζον. Y, δὲ Σκυϑέων ula 
μοῖρα 1j ταχϑεῖσα πρότερον μὲν παρὰ τὴν Μαιῆτιν λί- 
uvm» φρουρέειν, τότε δὲ ἐπὶ τὸν Ἴστρον Ἴωσι ἐς λόγους 
ἐλϑεῖν, ὡς ἀτείκετο ἐπὶ τὴν γέφυραν, ἔλεγε τάδε. “ἄνδρες 
Ἴωνες, ἐλευϑερίην ἥκομεν ὑμῖν φέροντες, ἤν πέρ γε ἐϑέ- 
λητε ἐσακούειν. πυνϑανόμεϑα yàg 4Ψαρεῖον ἐντείλασθαι 
ὑμῖν ἑξήκοντα ἡμέρας μούνας φρουρήσαντας τὴν γέφυραν, 

λάσ- 
γτες 







Qt 

10 

|.15 

25 

HPOAOTOY Δ 997 

ἐχτὸς μὲν ἔσεσϑε πρὸς ἐχδίνου αἰτίης, ἐχτὸς δὲ πρὸς 
$uéov' τὰς προχειμένας ἡμέρας παραμείναντες τὸ ἀπὸ 
τούτου ἀπαλλάσσεσϑε:" οὗτοι μέν νυν ὑποδεξαμένων Ἰώ- 

, - 2 M! 3 

γων ποιήσειν ταῦτα ὀπίσω τὴν ταχίστην erelyovvo. Iléo- 134 
σησι δὲ μετὰ τὰ δῶρα ἐλθόντα Ζ]αρείῳ ἀντετάχϑησαν oi 
ὑπολειφϑέντες Σχύϑαι πεζῷ καὶ ἵπποισι ὡς συμβαλέον- 
vec. τεταγμένοισι δὲ τοῖσι Σκύϑησι λαγὸς ἐς τὸ μέσον 
διήιξε" τῶν δὲ ὡς ἕχαστοι ὥρων τὸν λαγὸν ἐδίωκον. ταρα- 
χϑέντων δὲ τῶν Σκυϑέων καὶ βοῇ χρεωμένων, εἴρετο ὃ 
Δαρεῖος τῶν ἀντιπολεμίων τὸν ϑόρυβον" τευϑόμενος δὲ 
σφέας τὸν λαγὸν διώκοντας, εἶπε ἄρα πρὸς τούς περ 
ἐώϑεε καὶ τὰ ἄλλα λέγειν “οὗτοι ὦνδρες ἡμέων πολλὸν 
καταφρονέουσι, καί μοι yUy φαίνεται D Γοβρύης εἶπαι περὶ 
τῶν Σκυϑικῶν δώρων ὀρϑῶς. ὡς ὧν οὕτω ἤδη δοχεόντων 
καὶ αὐτῷ μοι ἔχειν, βουλῆς ἀγαϑῆς δεῖ, 6 ὕκως ἀσφαλέως 
ἡ κομιδὴ ἡμῖν ἔσται τὸ ὀπίσω" πρὸς ταῦτα Γ οβρύης 
εἶπε “ὦ βασιλεῦ, ἐγὼ σχεδὸν μὲν καὶ λόγῳ ἠπιστάμην 
τούτων τῶν ἀνδρῶν τὴν ἀπορίην, ἐλθὼν δὲ μᾶλλον ἐξέ- 
μαϑον, ὁρέων αὐτοὺς ἐμπαίξοντας ἡμῖν. yvy ων μοι δο- 
χέει, ἐπεὰν τάχιστα νὺξ ἐπέλϑῃ, ἐκκαύσαντας τὰ πυρὰ ὡς 
ἐώϑαμεν καὶ ἄλλοτε ποιέειν, τῶν στρατιωτέων τοὺς ἀσϑε- 
γνεστάτους ἐς τὰς ταλαιπωρίας ἐξαπατήσαντας καὶ τοὺς 
ὄνους πάντας καταδήσαντας ἀπιαλλάσσεσϑαι, πρὶν ἢ καὶ 

ἐπὶ τὸν Ἴστρον ἰϑῦσαι Σκύϑας λύσοντας τὴν γέφυραν, ἢ 
καί τι Ἴωσι δόξαι τὸ ἡμέας οἷόν τε ἔσται ἐξεργάσασθαι" 

Γοβρύης μὲν ταῦτα συνεβούλευε. μετὰ δὲ vv$ τε 185 
ἐγένετο καὶ 4Ιαρεῖος ἐχρᾶτο τῇ γνώμῃ ταύτῃ τοὺς μὲν 
καματηροὺς τῶν ἀνδρῶν xal τῶν ἣν ἐλάχιστος ἀπολλυ- 
μένων λόγος, καὶ τοὺς ὄνους πάντας καταδήσας κατέλιτσεε 
αὐτοῦ ἐν τῷ στρατοπέδῳ. κατέλιπε δὲ τούς τε ὄνους καὶ 
τοὺς ἀσϑεγνέας τῆς στρατιῆς τῶνδε civexey, ἵνα οἱ μὲν ὄνοι 
βοὴν παρέχωνται᾽ οἱ δὲ ἄνϑρωποι ἀσϑενείης μὲν εἵνεκεν 

5. ἐλθόντα Krüger: τὰ ἐλθόντα | 10. ἀντιπολέμων Κὶ ἢ 16. τὸ 
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κατελείποντο, προφάσιος δὲ τῆσδε δηλαδή, ὡς αὐτὸς μὲν 
σὺν τῷ καϑαρῷ τοῦ στρατοῦ ἐπιϑήσεσϑαι μέλλοι τοῖσε 
Σκχύϑησι, οὗτοι δὲ τὸ στρατόπεδον τοῦτον τὸν χρόνον 
δυοίατο. ταῦτα τοῖσι ὑπολελειμμένοισι ὑποϑέμενος ὃ Ζ1α- 
ρεῖος καὶ πυρὰ ἐκκαύσας τὴν ταχίστην ἐπείγετο ἐπεὶ τὸν 
Ἴστρον. οἱ δὲ ὄνοι ἐρημωθέντες τοῦ ὁμίλου οὕτω δὴ 
μᾶλλον πολλῷ ἵεσαν τῆς φωνῆς" ἀκούσαντες δὲ οἱ Σχύϑαι 
τῶν ὄνων πάγχυ κατὰ χώρην ἤλπιζον τοὺς Πέρσας εἶναι. 

136 ἡμέρης δὲ γενομένης γνόντες οἱ ὑπολειφϑέντες ὡς προ- 

δεδομένοι εἶεν ὑπὸ Ζαρείου, χεῖράς τε προετείνοντο τοῖσι 
Σχύϑῃησι καὶ ἔλεγον τὰ κατήχοντα᾽ oi δὲ ὡς ἤκουσαν 
ταῦτα τὴν ταχίστην συστραφέντες, αἵ τὸ δύο μοῖραι τῶν 
Σχυϑέων καὶ 9 μία καὶ Σαυρομάται καὶ Βουδῖνοι καὶ 
Γελωνοέ, ἐδίωκον τοὺς Πέρσας ἰϑὺ τοῦ Ἴστρου. ἅτε δὲ 
τοῦ Περσικοῦ μὲν τοῦ πολλοῦ ἐόντος πεζοῦ στρατοῦ καὶ 
τὰς ὁδοὺς οὐκ ἐπισταμένου, ὥστε οὐ τετμημενέων τῶν 
ὁδῶν, τοῦ δὲ Σκυϑικοῦ ἱππότεω καὶ τὰ σύντομα τῆς ὅδδοῦ 
ἐπισταμένου, ἁμαρτόντες ἀλλήλων, ἔφϑησαν πολλῷ oi 
Σκύϑαι τοὺς Πέρσας ἐπὶ τὴν γέφυραν ἀπικόμενοι. μα- 
ϑόντες δὲ τοὺς Πέρσας οὔκω ἀπειγμένους ἔλεγον πρὸς τοὺς 
Ἴωνας ἐόντας ἐν τῇσι νηυσί “ἄνδρες Ἴωνες, αἵ τε ἡμέραι 
ὑμῖν τοῦ ἀριϑμοῦ διοίχηνται καὶ οὐ ποιέετε δίκαια ἔτι 
παραμένοντες. ἀλλ᾽ ἐπεὶ πρότερον δειμαίνοντες ἐμένετε, 
γῦν λύσαντες τὸν πόρον τὴν ταχίστην ἄπιτε χαίροντες ἐλεύ- 
9egot, ϑεοῖσί ve καὶ Σχύϑησι εἰδότες χάριν. τὸν δὲ πρό- 
τερον ἐόντα ὑμέων δεσπότην ἡμεῖς παραστησόμεϑα οὕτω 
ὥστε ἐπὶ μηδαμοὺς ἔτι ἀνθρώπους αὐτὸν στρατεύσασϑαι." 

137 Πρὸς ταῦτα Ἴωνες ifovAscovyro. Μιλτιάδεω μὲν τοῦ 
᾿ϑηναίου, στρατηγέοντος καὶ τυραννεύοντος Χερσογησι- 
τέων τῶν ἐν Ἑλλησπόντῳ, ἣν γνώμη πείϑεσθαε Σχύ- 
ϑῃσι καὶ ἐλευϑεροῦν Ἰωνίην, Ἱστιαίου δὲ τοῦ Μιλησίου 
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ἐναντίη ταύτῃ, λέγοντος ὡς νῦν μὲν διὰ “αρεῖον ἕχαστος 
αὐτῶν τυραννεύει πόλιος" τῆς Δαρείου δὲ δυνάμιος καται- 

ρεϑείσης οὔτε αὐτὸς Μιλησίων οἷός ve ἔσεσθαι ἄρχειν 
οὔτε ἄλλον οὐδένα οὐδαμῶν" βουλήσεσϑαι γὰρ ἑκάστην 
τῶν πολέων δημοχρατέεσθαι μᾶλλον ἢ τυραννεύεσϑαι. 
Ἱστιαίου δὲ γνώμην ταύτην ἀποδειχνυμένου αὐτίκα πάντες 
ἦσαν τετραμμένοι πρὸς ταύτην τὴν γγώμην, πρότερον τὴν 
Μιλτιάδεω αἱρεόμενοι. ἤσαν δὲ οὗτοι οἱ διαφέροντές τε 138 
τὴν ψῆφον ζαὶ ἐόντες λόγου πρὸς βασιλέος, Ἑλλησποντίων 
μὲν τύραννοι ΖΔάφνις τε ᾿Αβυδηνὸς καὶ Ἵπποκλος αμψα- 
κηνὸς καὶ Ἡρόφαντος Παριηνὸς καὶ Μητρόδωρος Ilooxov- . 
γήσιος καὶ “ἀρισταγόρης Κυζικηνὸς καὶ ““ρίστων Βυζαν- 
τίος. οὗτοι μὲν ἦσαν οἱ ἐξ Ἑλλησπόντου, ἀπ᾽ Ἰωνίης δὲ 
Στράττις τε Χῖος xal ΑἸἰάκης Σάμιος καὶ ““αοδάμας Φω- 

καιεὺς καὶ Ἱστιαῖος ἹΜιλήσιος, τοῦ ἦν γνώμη ἥ προκειμένη 
ἐναντίη τῇ Μιλτιάδεω. «Ἵἰολέων δὲ πέαρῆν λόγιμος μοῦνος 
Ἀρισταγόρης Κυμαῖος. οὗτοι ὧν ἐπείτε τὴν Ἱστιαίου 139 
αἱρέοντο γνώμην, ἔδοξέ σφι πρὸς ταύτῃ τάδε ἔργα τε 
καὶ ἔπεα προσϑεῖναι, τῆς μὲν γεφύρης λύειν τὰ κατὰ 
τοὺς Σκύϑας ἐόντα, λύειν δὲ ὅσον τόξευμα ἐξικνέεται, ἵνα 
καὶ ποιέειν τι δοχέωσι ποιεῦντες μηδὲν καὶ οἱ Σκύίϑαι μὴ 
πεϑιρῴατο βιώμενοι [καὶ βουλόμενοι διαβῆναι τὸν Ἴστρον 
χατὰ τὴν γέφυραν), εἰπεῖν τε λύοντας τῆς γεφύρης τὸ ἐς 
τὴν Σχυϑικὴν ἔχον ὡς πάντα ποιήσουσι τὰ Σκχύϑῃσι ἐστὶ 
i» ἡδονῇ. ταῦτα μὲν προσέϑηκαν τῇ γνώμῃ" μετὰ δὲ" ἐκ 
πάντων ὑπεχρίνατο Ἱστιαῖος τάδε λέγων. “ἄνδρες Σχύϑαι, 
χρηστὰ ἥκετε φέροντες καὶ ἐς καιρὸν ἐπείγεσϑε᾽ καὶ τά 
τε ἀπ᾿ ὑμέων ἡμῖν χρηστῶς ὅδοῦται καὶ τὰ ἀπ᾽ ἡμέων 
ἐς ὑμέας ἐπιτηδέως ὑπηρετέεται. ὡς γὰρ ὁρᾶτε, καὶ 
λύομεν τὸν πόρον xal προϑυμίην πᾶσαν ἕξομεν ϑέλοντες 
εἶναι ἐλεύϑεροι. ἐν ᾧ δὲ ἡμεῖς τάδε λύομεν, ὑμέας και- 
ρός ἔστι δίζησϑαι ἐκείνους, εὑρόντας δὲ ὑπέρ τὸ ἡμέων 
καὶ ὑμέων αὐτῶν τίσασθαι οὕτω (ὡς κείνους πρέπει." 
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140 Σχύϑαι μὲν τὸ δεύτερον Ἴωσι πιστεύσαντες λέγεεν 
ἀληϑέα ὑπέστρεφον ἐπὶ ζήτησιν τῶν Περσέων, καὶ ἡἥμαρ- 
τανον πάσης τῆς ἐχείνων διεξόδου. αἴτιοι δὲ τούτου av- 
τοὶ οἱ Σκύϑαι ἐγένοντο, τὰς νομὰς τῶν ἵππων τὰς ταύτῃ 
διαφϑείραντες καὶ τὰ ὕδατα συγχώσαντες. εἶ γὰρ ταῦτα 5 
μὴ ἐποίησαν, παρεῖχε ἄν σφε, el ἐβούλοντο, εὐπετέως 
ἐξευρεῖν τοὺς Πέρσας. νῦν δὲ τά σφι ἐδόκεδ ἄριστα βε- 
βουλεῦσϑαι, κατὰ ταῦτα ἐσφάλησαν. Σχύϑαι μέν νυν τῆς 
σφετέρης χώρης τῇ χιλός τε τοῖσι ἵπποισι καὶ ὕδατα ἣν, 
ταύτῃ διεξιόντες ἐδίζηντο τοὺς ἀντιπτολεμίους, δοκέοντες 10 

καὶ ἐκείνους διὰ τοιούτων τὴν ἀπόδρησιν ποιέεσθαι" οἱ 
δὲ δὴ Πέρσαι τὸν πρότερον ἑωυτῶν γενόμενον στέβον, 
τοῦτον φυλάσσοντες ἤισαν, καὶ οὕτω μόγις εὗρον τὸν πό- 
go. ola δὲ νυκτός τε ἀπικόμενοι καὶ λελυμένης τῆς γε- 
φύρης ἐντυχόντες, ἐς πᾶσαν ἀρρωδίην ἀπέκοντο μή σφεας 15 

141 οἱ Ἴωνες ἔωσι ἀπολελοιπότες. ἦν δὲ περὶ 41αρεῖον ἀνὴρ 
«Αἰγύπτιος φωνέων μέγιστον ἀνϑρώπων᾽ τοῦτον τὸν ἄνδρα 
καταστάντα ἐπὶ τοῦ χεέλεος τοῦ Ἴστρου ἐχέλευε Ζαρεῖος 
καλέειν Ἱστιαῖον Μιλήσιον. ὃ μὲν δὴ ἐποίεε ταῦτα, 
Ἱστιαῖος δὲ ἐπακούσας τῷ πρώτῳ κελεύσματι τάς τε νέας Ὁ 
ἁπάσας παρεῖχε διαπορϑμεύειν τὴν στρατιὴν καὶ τὴν γέ- 

142 φυραν ἔζευξε. Πέρσαι μὲν ὧν οὕτω ἐκφεύγουσι. Σκύϑαι 
δὲ διζήμενοι καὶ τὸ δεύτερον ἥμαρτον τῶν Περσέων, καὶ 
τοῦτο μὲν ὡς ἐόντας Ἴωνας ἐλευϑέρους κακίστους τὲ καὶ 
ἀνανδροτάτους κρίνουσι εἶναι ἁπάντων ἀνθρώπων, τοῦτο 55 
δέ, ὡς δούλων ἐόντων τὸν λόγον ποιεύμενοι, ἀνδράποδα 
φιλοδέσποτα φασὶ εἶναι καὶ ἄδρηστα. ταῦτα μὲν δὴ Σκύ- 
ϑησι ἐς Ἴωνας ἀπέρριπται. 

148 Δαρεῖος δὲ διὰ τῆς Θρηίκης πορευόμενος ἀπίκετο ἐς 
Σηστὸν τῆς Χερσονήσου᾽ ἐνθεῦτεν δὲ αὑτὸς μὲν διέβη 9 
τῇσι νηυσὶ ἐς τὴν “Τσίην, λείπει δὲ στρατηγὸν ἐν τῇ Εὺ- 
ρώπῃ Meyagalov ἄνδρα Πέρσην" τῷ 4αρεῖος κοτὲ ἔδωχε 
γέρας, τοιόνδε εἴπας ἐν Πέρσῃσι ἔπος. δρμημένου 4a- 
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γὰρ εἶναι οὕτω τοῦτο γίνεσθαι" δέεσϑαι δὲ οἰκέειν ἅμα 
τούτοισι μοῖράν τὸ τιμέων μετέχοντες καὶ τῆς γῆς ἀπσπο- 

λαχόντες. “Τακεδαιμονίοισι δὲ ἕαδε δέχεσϑαι τοὺς Πενίας 

ἐπ᾿ οἷσι ϑέλουσι αὐτοί. μάλιστα δὲ ἐνῆγε σφέας ὥστε 
ποιέειν ταῦτα τῶν Τυνδαριδέων ἡ ναυτιλίη ἐν τῇ “4ργοϊ. 
δεξάμενοι δὲ τοὺς Μινύας γῆς τε μετέδοσαν καὶ ἐς φυλὰς 
διεδάσαντο. oi δὲ αὐτίκα μὲν γάμους ἔγημαν, τὰς δὲ ἔκ 

146 “ήμνου ἤγοντο ἐξέδοσαν ἄλλοισι. χρόνου δὲ οὐ πολλοῦ 
διεξελθόντος αὐτίκα οἱ ἹΠινύαι ἐξύβρισαν, τῆς τε βασε- 
ληίης μεταιτέοντες καὶ ἄλλα ποιέοντες οὐκ ὅσια. τοῖσι 
ὧν “«Ζακεδαιμονίοισι ἔδοξε αὐτοὺς ἀποχτεῖναι, συλλαβόντες 
δὲ σφέας κατέβαλον ἐς ἑρχτήν. κτείνουσι δὲ τοὺς ἂν κτεέ- 
γωσι “Τακεδαιμόνιοι γυκτός, μετ᾽ ἡμέρην δὲ οὐδένα. ἐπεὶ 
ων ἔμελλον σφέας καταχρήσασϑαι, παραιτήσαντο αἱ γυ- 
γαῖχες τῶν ἱΜινυέων, ἐοῦσαι ἀσταί τε καὶ τῶν πρώτων 
Σπαρτιητέων ϑυγατέρες, ἐσελθεῖν ve ἐς τὴν ἑρχτὴν xai 
ἐς λόγους ἐλϑεῖν ἑκάστη τῷ ἑωυτῆς ἀνδρί. oi δὲ σφέας 
παρῆκαν, οὐδένα δόλον δοκέοντες ἐξ αὐτέων ἔσεσθαι. αἵ 

δὲ ἐπείτε ἐσῆλθον, ποιέουσι τοιάδε᾽ πᾶσαν τὴν εἶχον 
ἐσθῆτα παραδοῦσαι τοῖσι ἀνδράσι αὐταὶ τὴν τῶν ἀνδρῶν 
ἔλαβον, οἱ δὲ Πινύαι ἐνδύντες τὴν γυναικηίην ἐσθῆτα ἅτε 
γυναῖκες ἐξήισαν ἔξω, ἐκφυγόντες δὲ τρότεῳ τοιούτῳ ἵζοντο 
αὖτις ἐς τὸ Τηΐγετον. 

Τὸν δὲ αὑτὸν τοῦτον χρόνον Θήρας ὃ Αὐτεσίωνος 
τοῦ Τισαμενοῦ τοῦ Θερσάνδρου τοῦ Πολυνείκεος ἔστελλε 

ἐς ἀποικίην ix «Ἰαχεδαίμονος. ἦν δὲ ὃ Θήρας οὗτος, 
γένος ἐὼν Καὸόμεῖος, τῆς μητρὸς ἀδελφεὸς τοῖσι “«4ριστο- 
δήμου παισὶ Εὐρυσϑένεϊ καὶ Προκλέι. ἐόντων δὲ ἔτε τῶν 
παίδων τούτων νηπίων ἐπιτροπαίην εἶχε 0 Orgag τὴν ἐν 
Σπάρτῃ βασιληίην. αὐξηϑέντων δὲ τῶν ἀδελφιδέων καὶ 
παραλαβόντων τὴν ἀρχήν, οὕτω δὴ ὃ Θήρας δεινὸν ποιεύ- 
μενος ἄρχεσϑαι ὑπ᾽ ἄλλων ἐπείτε ἐγεύσατο ἀρχῆς, ovx 
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ἔφη Léyew ἐν τῇ “1ακεδαίμονι ἀλλ᾽ ἀποπλεύσεσθαι ἐς 
τοὺς συγγενέας. ἦσαν δὲ ἐν τῇ γῦν Θήρῃ καλεομένῃ γήσῳ, 
σερότερον δὲ Καλλίστῃ τῇ αὐτῇ ταύτῃ, ἀπόγονοι MeuflAua- 
ρου τοῦ Ποικέλεω ἀνδρὸς Φοίνικος. Κάδμος γὰρ ὃ “4γή- 
vogoc Εὐρώπην διζήμενος προσέσχε ἐς τὴν γῦν Θήρην 
καλεομένην" προσσχόντι δὲ εἴτε δή οἱ ἡ χώρη ἤρεσε, εἴτε 
καὶ ἄλλως ἠϑέλησε ποιῆσαι τοῦτο" καταλείπει γὰρ ἐν τῇ 
νήσῳ ταύτῃ ἄλλους τε τῶν Φοινίκων καὶ δὴ καὶ τῶν Écv- 
τοῦ συγγενέων εμβλίαρον. οὗτοι ἐνέμοντο τὴν Καλλί- 
στην καλεομένην ἐπὶ γενεᾶς, πρὶν 7 Θήραν ἐλϑεῖν ἐκ 
““ακεδαίμονος, ὀχτὼ ἀνδρῶν. ini τούτους δὴ ὧν ὃ Θήρας 148 
λεὼν ἔχων ἀπὸ τῶν φυλέων ἔστελλε, συνοικήσων τούτοισι 
καὶ οὐδαμῶς ἐξελῶν αὐτοὺς ἀλλὰ κάρτα οἰκηιεύμενος. 
ἐπείτε δὲ καὶ οἱ ινύαι ἐχδράντες ἐκ τῆς ἑρκτῆς ἵζοντο 

ἐς τὸ Τηΐγετον, τῶν “Ζακεδαιμονγνίων βουλευομένων σφέας 
ἀπολλύναι παραιτέεται ὃ Θήρας, ὅκως μήτε φόνος γένηται, 
αὑτός τε ὑπεδέκετο σφέας ἐξάξειν ἐκ τῆς χώρης. συγχω- 
θησάντων δὲ τῇ γνώμῃ τῶν “Τακεδαιμονίων, τρισὶ τριη- 
κοντέροισι ἐς τοὺς εμβλιάρου ἀπογόνους ἔπλωσε, οὔτι 
πάντας ἄγων τοὺς Μινύας ἀλλ᾽ ὀλίγους τινάς. oi γὰρ 
πλεῦνες αὑτῶν ἐτράποντο ἐς τοὺς Παρωρεάτας καὶ Καύ- 
κωνγας, τούτους δὲ ἐξελάσαντες ix τῆς χώρης σφέας αὐτοὺς 
ἐξ μοίρας διδῖλον, καὶ ἔπειτα ἔχτισαν πόλιας vacóe ἐν 
αὐτοῖσι, “έπρεον άκιστον Φρίξας Πύργον Ἔπιον Νού- 
διον. τουτέων δὲ τὰς πλεῦνας ἐπ᾿ ἐμέο Ἠλεῖοι ἐπόρϑησα». 
τῇ δὲ νήσῳ ἐπὶ τοῦ οἰκιστέω Θήρα ἡ ἐπωνυμέίη ἐγένετο. 
ὃ δὲ παῖς ov γὰρ ἔφη οἱ συμτελεύσεσϑαι, τοιγαρῶν ἔφη 149 
αὐτὸν καταλείψειν Otv ἐν λύχοισι. ἐπὶ τοῦ ἔπεος τούτου 
οὔνομα τῷ vepvíoxo τούτῳ Οἰόλυκος ἐγένετο, καί κως 
τὸ οὔνομα τοῦτο ἐπεχράτησε. Οἰολύχου δὲ γένεται «Αϊγεύς, 
in^ οὗ ΑΑϊγεῖδαι καλέονται φυλὴ μεγάλη ἐν Σπάρτῃ. τοῖσι 
δὲ ἐν τῇ φυλῇ ταύτῃ ἀνδράσι οὐ γὰρ ὑπέμειναν τὰ τέκνα, 

1. μενεῖν HStephanus ἢ 22, σφέας ἑωυτοὺς (s. δαυτοὺς) 480] 23. ἐς ἕξ 
PR| 24. μάχιστον ἢ: μάγιστον ] ϑριξὰς PR | 26. 28. ἀπὸ PR | 29. το 
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ἱδρύσαντο ix ϑεοιτροπτίου Ἐρινύων τῶν zdoíov τε xoi 
Οἰδιπόδεω igóv: καὶ μετὰ τοῦτο ὑπέμειναν... . τὠυτὸ 
τοῦτο καὶ ἐν Θήρῃ τοῖσι ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τούτων γεγονόσι. 

IMéyou μέν νυν τούτου τοῦ λόγου ““ακεδαιμόνιοε Θη- 
ραέίοισι κατὰ ταὐτὰ λέγουσι, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου μοῦνοι 
Θηραῖοι ὧδε γενέσθαι λέγουσι. Γρῖννος ὃ ΑΑϊσανέου àov 
Θήρα τούτου ἀπόγονος καὶ βασιλεύων Θήρης τῆς νήσου 
ἀπίκετο ἐς Δελφούς, ἄγων ἀπὸ τῆς πόλιος ἑκατόμβην εἵ- 
ποντο δέ οἱ καὶ ἄλλοι τῶν πολιητέων καὶ δὴ καὶ Βάττος ὃ 
Πολυμνήστου, ἐὼν γένος Εὐφημίέδης τῶν Muvvéov. χρεω- 
μένῳ δὲ τῷ Γρέννῳ τῷ βασιλέι τῶν Θηραέων περὶ ἄλλων 
χρᾷ ἡ Πυϑίη κτίζειν ἔν «“ιβύῃ πόλιν. ὃ δὲ ἀμείβετο 
λέγων “ἐγὼ μὲν ὠναξ πρεσβύτερός τε ἤδη εἰμὶ καὶ βαρὺς 
ἀεέρεσϑαι᾽ σὺ δὲ τινὰ τῶνδε τῶν γεωτέρων κέλευε ταῦτα 
ποιέειν" ἅμα τε ἔλεγε ταῦτα καὶ ἐδείκνυε ἐς τὸν Βόττον. 
τότε μὲν τοσαῦτα. μετὰ δὲ ἀπελθόντες ἀλογίην εἶχον 
τοῦ χρηστηρίου, οὔτε dió» εἰδότες ὅκου γῆς εἴη οὔτε 

151 τολμῶντες ἐς ἀφανὲς χρῆμα ἀποστέλλειν ἀποικίην. ἑπτὰ 
δὲ ἐτέων μετὰ ταῦτα οὐκ ὗε τὴν Θήρην, ἐν τοῖσι τὰ δέν- 
ὄρεα πάντα σφι τὰ ἐν τῇ νήσῳ πλὴν ἑνὸς ἐξαυάνϑη. 
χρεωμένοισι δὲ τοῖσε Θηραίοισι προέφερε 1 Πυϑίη τὴν 
ἐς «Διβύην ἀποικέην. ἐπείτε δὲ κακοῦ οὐδὲν ἣν σφι μῆχος, 
πέμπουσι ἐς Κρήτην ἀγγέλους διζημένους εἴ τις Κρητῶν 
ἢ μετοίκων ἀπιγμένος εἴη ἐς «Ιιβύην. περιπλανώμενοι 
δὲ αὐτὴν οὗτοι ἀτείκοντο καὶ ἐς Ἴτανον πόλιν, ἐν ταύτῃ 
δὲ συμμίσγουσι ἀνδρὶ πορφυρέι τῷ οὔνομα ἦν Κορώβιος, 
ὃς ἔφη ὑπ᾽ ἀνέμων ἀπενειχϑεὶς ἀπικέσθαι ἐς “Ιιβύην καὶ 
“ΠΙβύης ἐς Πλατέαν νῆσον. μισϑῴῷ δὲ τοῦτον πεέσαντες 
ἦγον ἐς Θήρην, ix δὲ Θήρης ἔπλεον κατάσχοποε ἄνδρες 
τὰ πρῶτα οὐ πολλοί" κατηγησαμένου δὲ τοῦ Κορωβίου 
ἐς τὴν νῆσον ταύτην δὴ τὴν Πλατέαν, τὸν μὲν Κορώβιον 
λείπουσι, σιτέα καταλιπόντες ὅσων δὴ μηνῶν, αὐτοὶ δὲ 

2. ὑπέμειναν 8ι.: ὑπέμεινε ἢ lacuna hausit velut συνέβη δὲ | 
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ἔπλεον τὴν ταχίστην ἀπταγγελέοντες Θηραίοισι περὶ τῆς 
γήσου. ἀποδημδόντων δὲ τούτων πλέω χρόνον τοῦ συγ- 
χειμένου τὸν Κορώβιον ἐπέλιπε τὰ πάντα. μετὰ δὲ ταῦτα 
γηῦς Σαμίη, τῆς ναύχληρος ἣν Κωλαῖος, πλέουσα ix 

-iyómvov ἀτεηνείχϑη ἐς τὴν Πλατέαν ταύτην τευϑόμενγοι 
δὲ οἱ Σάμιοι παρὰ τοῦ Κορωβίου τὸν πάντα λόγον, σιτέα 
οἱ ἐνιαυτοῦ χαταλείτιουσι. αὑτοὶ δὲ ἀναχϑέντες ix τῆς 
γήσου καὶ γλιχόμενοι ΑΑἰγύτιτου ἔπλεον, ἀἁποφερόμενοι 
ἀπηλιώτῃ ἀνέμῳ" καὶ ov γὰρ ἀνίει τὸ πνεῦμα, Ἡρακλέας 
στήλας διεχπερήσαντες ἀπίκοντο ἐς Ταρτησσόν, ϑείῃ πομ- 
πῇ χρεώμενοι. τὸ δὲ ἐμπόριον τοῦτο ἣν ἀκήρατον τοῦτον 
τὸν χρόνον, ὥστε ἀπονοστήσαντες οὗτοι ὀπίσω μέγιστα δὴ 
Ἑλλήνων πάντων τῶν ἡμεῖς ἀτρεχεδίην ἴδμεν ix φορτίων 
ἐκέρδησαν, uera γε Σώστρατον τὸν “αοδάμαντος «Αἰϊγινή- 
την τούτῳ γὰρ ovx οἷά τε ἐστὶ ἐρίσαι ἄλλον. οἱ δὲ Σάμιοι 
τὴν δεχάτην τῶν ἐπιχκερδίων ἐξελόντες ἕξ τάλαντα ἐποιή- 
σαντο χαλκήιον χρητῆρος ᾿Τργολικοῦ τρόπον" πέριξ δὲ 
αὑτοῦ γρυττῶν κεφαλαὶ πρόχροσσοι εἰσί" xal ἀνέϑηκαν 
ἐς τὸ Ἥραιον, ὑποστήσαντες αὑτῷ τρεῖς χαλκέους κολοσ- 
σοὺς ἑπταπήχεας τοῖσι γούνασι ἐρηρεισμένους. Κυρηναί- 
οεσι δὲ καὶ Θηραίοισι ἐς Σαμίους ἀπὸ τούτου τοῦ ἔργου 
zQura φιλέαι μεγάλαι συνεκρήϑησαν. οἱ δὲ Θηραῖοι 
ἐπείτε τὸν Κορώβιον λιπόντες ἐν τῇ νήσῳ ἀπίκοντο ἐς 
τὴν Θήρην, ἀπήγγελλον ὡς σφι εἴη νῆσος ἐπὶ «Τιβύῃ ἐκτι- 

152 

153 

σμένη. Θηραίοισι δὲ ἕαδε ἀδελφεόν ve ἀπ᾽ ἀδελφεοῦ. 
πέμπειν πάλῳ λαγχάνοντα καὶ ἀπὸ τῶν χώρων ἁπάντων 
ἑχττὰ ἐόντων ἄνδρας.., εἶναι δὲ σφέων xol ἡγεμόνα καὶ 
βασιλέα Βάττον. οὕτω δὴ στέλλουσι δύο πεντηκοντέρους 
ἐς τὴν Πλατέαν. 

Ταῦτα δὲ Θηραῖοι λέγουσι; τὰ δ᾽ ἐπίλοιπα τοῦ λόγου 
συμφέρονται ἤδη Θηραῖοι Κυρηναίοισι. Κυρηναῖοι γὰρ 
τὰ περὶ Βάττον οὐδαμῶς ὁμολογέουσι Θηραίοισι" λέγουσι 
γὰρ οὕτω. ἔστι τῆς Κρήτης Oobóg πόλις, ἐν τῇ ἐγένετο 
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Ἐτέαρχος βασιλεύς, ὃς ἐπὶ ϑυγατρὶ ἁμήτορι τῇ οὔνομα 
ἣν Φρονίμη, ἐπὶ ταύτῃ ἔγημε ἄλλην γυναῖκα. ἣ δὲ ἐπεσ- 
ελϑοῦσα ἐδικαίου καὶ τῷ ἔργῳ εἶναι μητρυιὴ τῇ Φρονίέμῃ, 
παρέχουσά τε κακὰ καὶ πᾶν ἔἐγτ᾽ αὐτῇ μηχανωμένη, καὶ 
τέλος μαχλοσύνην ἐπενείκασά οἱ πείϑει τὸν ἄνδρα ταῦτα ὅ 
ἔχειν οὕτω. ὃ δὲ ἀναγνωσϑεὶς ὑπὸ τῆς γυναικὸς ἔργον 
οὐκ ὅσιον ἐμηχανᾶτο ἐπὶ τῇ ϑυγατρί. Ur. γὰρ δὴ Θεμέσων 
ἁνὴρ Θηραῖος ἔμπορος iv τῇ Οαξῷ᾽ τοῦτον ὃ Ἐτέαρχος 
παραλαβὼν ἐπὶ ξείνια ἐξορκοῖ ἦ μέν οἱ διηκογήσειν ὅ τι 
ἂν δεηϑῇ. ἐπείτε δὴ ἐξώρκωσε, ἀγαγών οἱ παραδιδοῖ 10 
τὴν ἑωυτοῦ ϑυγατέρα καὶ ταύτην ἐχέλευε καταποντῶσαι 
ἀπαγαγόντα. ὃ δὲ Θεμίσων περιημεχτήσας τῇ ἁπάτῃ τοῦ 
ὕρκου καὶ διαλυσάμενος τὴν ξεινέην ἐποίξε τοιάδε" παρα- 
λαβὼν τὴν παῖδα ἀπέπλεε᾽ ὡς δὲ ἐγένετο ἐν τῷ τεελαγεὶ, 
ἀποσιεύμενος τὴν ἐξόρκωσιν τοῦ Ἐτεάρχου, σχοινίοισε αὖ- 15 
τὴν διαδήσας κατῆκε ἐς τὸ τεέλαγος, ἀνασπάσας δὲ ἀπέκετο 

1568 ἐς τὴν Θήρην. ἐνθεῦτεν δὲ τὴν Φρονίμην παραλαβὼν 
Πολύμνηστος, ἐὼν τῶν Θηραέων ἀνὴρ δόκιμος, ἐπαλλα- 
κεύετο. χρόνου δὲ περιιόντος ἐξεγένετό οἱ παῖς ἰσχόφω- 
γος xal τραυλός, τῷ οὔνομα ἐτέϑη Βάττος, ὡς Θηραῖοί Ὁ 
ve καὶ Κυρηναῖοι λέγουσι, ὡς μέντοι ἐγὼ, δοκέω, ἄλλο τι" 
Βάττος δὲ μετωνομάσϑη, ἐπείτε ἐς «“ιβύην ἀπέκετο, ἀπό 
τε τοῦ χρηστηρίου τοῦ γενομένου ἐν Δελφοῖσι αὑτῷ καὶ 
ἀπὸ τῆς τιμῆς τὴν ἔσχε τὴν ἐπωνυμέην ποιεύμενος. Jdi- 
βυες γὰρ βασιλέα βάττον καλέουσι, καὶ τούτου εἵνεχα 3 
δοκέω ϑεσπτίζουσαν τὴν Πυϑίην καλέσαι ut» «“Ιιβυχῇ γλώσ- 
σῃ; εἰδυῖαν ὡς βασιλεὺς ἔσται ἐν 4ifup. ἐπείτε γὰρ 
ἡνδρώϑη ovrog, ἦλϑε ἐς Φελφοὺς περὶ τῆς φωνῆς ἔπει- 
ρωτῶώῶνετει δέ οἱ χρᾷ 7 Πυϑίη τάδε. 

Βάττ᾽, ἐπὶ φωνὴν ἤλϑες" ἄναξ δέ σε Φοῖβος Ἀπόλλων 9 
ἐς «Ἵιβύην πέμπει μηλοτρόφον οἰκιστῆρα, 

ὥσπερ εἰ εἴστοι Ἑλλάδι γλώσσῃ χρεωμένη “ὦ βασιλεῦ, ἐπὶ 
φωνὴν ἦλϑες:" ὃ δ᾽ ἀμείβετο τοῖσιδε. “ὠναξ, ἐγὼ μὲν 

8. ἀξὼ R| 10. δὲ CP | 19. ἰσχόφωνος 4B. Bekker. Anecd. p. 100: 
laoyvógovoc 
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ἦλθον παρὰ σὲ χρησάμενος περὶ τῆς φωνῆς, σὺ δέ μοι 
ἄλλα ἀδύνατα χρᾷς, κελεύων «ΑΙιβύην ἀποικίζειν τέῳ δυ- 
γάμιε, κοίῃ χειρί; ταῦτα λέγων οὐκὶ ἔπειϑε ἄλλα οἱ χρᾶν" 
ὡς δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐϑέσπιζέ οἱ καὶ πρότερον, οἴχετο ue- 

5 ταξὺ ἀπολιπὼν ὃ Βάττος ἐς τὴν Θήρην. μετὰ δὲ αὐτῷ 156 
ve τούτῳ καὶ τοῖσι ἄλλοισι Θηραίοισι συνεφέρετο “ταλιγ- 
κότως᾽ ἀγνοεῦντες δὲ τὰς συμφορὰς οἱ Θηραῖοι ἔπεμπον 
ἐς Δελφοὺς περὶ τῶν παρεόντων καχῶν. ἡ δὲ Πυϑίη 
σφι ἔχρησε συγκτίζουσι Βάττῳ Κυρήνην τῆς «Ιβύης ἄμει- 

10 γον πρήξειν. ἀπέστελλον μετὰ ταῦτα τὸν Βάττον οἱ Θη- 
ραῖοι Óvo πεντηκογντέροισι. πλώσαντες δὲ ἐς τὴν «Ιιβύην 
οὗτοι, οὐ γὰρ εἶχον 0 vt ποιέωσι ἄλλο, ὀπίσω ἀπαλλάσ- 
σοντο ἐς τὴν Θήρην. οἱ δὲ Θηραῖοι καταγομένους ἔβαλλον 
καὶ ovx ἔων τῇ γῇ προσίσχειν, ἀλλ᾽ ὀπίσω πλώειν ἐκέ- 

15 Aevov. oi δὲ ἀναγκαζόμενοι ὀπέσω ἀπέτελεον καὶ ἔχτισαν 
γῆσον ἐπὶ dif κειμένην, τῇ οὔνομα, ὡς καὶ πρότερον 
εἰρέϑη, ἐστὶ Πλατέα. λέγεται δὲ ἴση εἶναι T) νῆσος τῇ 
γῦν Κυρηναίων πόλι. ταύτην οἰκέοντες δύο ἔτεα, οὐδὲν 157 
γάρ σφι χρηστὸν συνεφέρετο, ἕνα αὐτῶν καταλιπόντες οἱ 

. 20 λοιποὶ πάντες ἀπέπλεον ἐς Δελφούς, ἀπικόμενοι δὲ ini 
τὸ χρηστήριον ἐχρέωντο, φάμενοι οἰκέειν ve τὴν dion 
καὶ οὐδὲν ἄμεξινον πρήσσειν οἰκεῦντες. ἡ δὲ Πυϑίη σφι 
πρὸς ταῦτα χρᾷ τάδε. 

αἱ τὺ ἐμεῦ “ιβύην μηλοτρόφον οἶδας ἄμεινον, 
25 μὴ ἐλθὼν ἐλθόντος, ἄγαν ἄγαμαι σοφίην σεῦ. 

ἀκούσαντες δὲ τούτων οἱ ἀμφὶ τὸν Βάττον ἀπέπλωον 
ὀπίσω" οὐ γὰρ δή σφεας ἀπίει ὃ ϑεὸς τῆς ἀποικίης, 
πρὶν δὴ ἀπέκωνται ἐς αὑτὴν «Ζιβύην. ἀπικόμενοι δὲ ἐς 
τὴν νῆσον καὶ ἀναλαβόντες τὸν ἔλιπον, ἔκτισαν αὐτῆς 

30 τῆς “Ιβύης χῶρον ἀντίον τῆς νήσου τῷ οὔνομα ἦν “Αζιρις" 
τὸν γάπαι τὲ κάλλισται ἐπ᾽ ἀμφότερα συγκληίουσι καὶ 
ποταμὸς τὰ ἐπὶ ϑάτερα παραρρέει. τοῦτον οἴχεον τὸν 158 

1. τῆς om. PH | 3. οὐχὶ 4B: ovx C, οὔ xg PR | 19. ἑωυτῶν γ 
Krüger. possit etiam σφέων αὐτῶν ἢ 24. ai vv 40, αὐτί] B: ἄστυ | 
30. ἄξιρις, τὸν Wesseling: ἀζάριστον B, ἀξίριστον ceteri 
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χῶρον ἕξ ἔτεα, ἑβδόμῳ δὲ σφέας ἔτεϊ παραιτησάμενοε οἱ 
᾿ Μίβυες ὡς ἐς ἀμείνονα χῶρον ἄξουσι, ἀνέγνωσαν ἐκλιετεεῖν. 

159 

ἥγον δὲ σφέας ἐνθεῦτεν οἱ Αίβυες ἀναστήσαντες τερὸς 
ἐσήέρην , καὶ τὸν κάλλιστον τῶν χώρων ἵνα διεξιόντες οἱ 

Ἕλληνες μὴ ἴδοιεν, συμμετρησάμενοι τὴν ὥρην τῆς ἡμέρης δ 
γυκτὸς παρῆγον. ἔστε δὲ τῷ χώρῳ τούτῳ οὔνομα Ἴρασα. 
ἀγαγόντες δὲ σφέας ἐπὶ κρήνην λεγομένην εἶναι “4Ἵ7τόλ- 
λωνος εἶπαν “ἄνδρες Ἕλληνες, ἐνθαῦτα ὑμῖν ἐπιτήδεον 
οἰκέειν" ἐνθαῦτα γὰρ ὃ οὐρανὸς τέτρηται." 

Ἐπὶ μέν vv» Βάττου τε τοῦ οἰχιστέω τῆς ζόης, ἄρ- 9. 
ξαντος ἐπὶ τεσσεράχοντα ἔτεα, καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ 
᾿Αρκεσίλεω ἄρξαντος ἑχκαέδεκα ἔτεα, οἴχεον οἱ Κυρηναῖοι 
ἐόντες τοσοῦτοι ὅσοι ἀρχὴν ἐς τὴν ἀποικέην ἐστάλησαν. 
inl δὲ τοῦ τρέτου, Βάττου τοῦ εὐδαίμονος καλεομένου, 

Ἕλληνας πάντας ὥρμησε χρήσασα ἡ Πυϑίη πλέειν συνοι- 5 
χήσοντας Κυρηναίοισι “ἀιβύην" ἐπεκαλέοντο γὰρ οἱ Κυρη- 
vaio, ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ᾽ ἔχρησε δὲ ὧδε ἔχοντα. 

ὃς δέ xev ἐς “ιβύην πολυήρατον ὕστερον ἔλϑῃ 
γᾶς ἀναδαιομένας, μετὰ ol ποχα φαμὶ μελήσειν. 

συλλεχϑέντος δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐς τὴν Κυρήνην, σεεριτα- Ἂ 
μνόμενοι γῆν πολλὴν οἱ περίοικοι «Δίβυες καὶ ὃ βασελεὺς 
αὐτῶν τῷ οὔνομα ἣν “4δικράν, οἷα τῆς ve χώρης στερι- 
σχόμεγοι καὶ περιυβριζόμενοι ὑπὸ τῶν Κυρηναίων, πέμ- 
ψαντες ἐς Αἴγυπτον ἔδοσαν σφέας αὐτοὺς ““πρέῃ τῷ 
Αἰγύπτου βασιλέι. ὃ δὲ συλλέξας στρατὸν Αἰγυπτίων 5 
πολλὸν ἔπεμψε ἐπὶ τὴν Κυρήνην. οἱ δὲ Κυρηναῖοι ἐχ- 
στρατευσάμενοι ἐς Ἴρασα χῶρον xal ixl κρήνην Θέστην 
συνέβαλόν ve τοῖσι «Αἰγυπτίοισι καὶ ἐνίκησαν τῇ συμβολῇ. 
ἅτε γὰρ ov πεπειρημένοι πρότερον οἱ «Αἰγύπτιοι Ἑλλήνων 
χαὶ παραχρεώμενοι διεφϑάρησαν οὕτω ὥστε "ὀλίγοι τινὲς ὃ 
αὑτῶν ἀπενόστησαν ἐς «Ἵἴγυπτον. ἀντὶ τούτων Αἰγύπτιοι 
καὶ ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι πρίῃ ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

1. οἱ om. PR ἢ θ. παρεξῆγον τ ἢ 10. τε om. ΡΗ || 26. ἔπεμπε PR| 
21. ϑέστιν ΡΗ͂ ἢ 29. οἱ om. PR ἢ 32. xoi ταῦτα Bekker: χατὰ ταῦτα 
B, χατὰ ταὐτὰ ceteri 
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Τούτου δὲ vov Βάττου παῖς γίνεται Ἀρκεσίλεως" ὃς 100 
βασιλεύσας πρῶτα τοῖσι ἑωυτοῦ ἀδελφεοῖσι ἐστασίασε, 
ἐς ὅ μιν οὗτοι ἀπολιπόντες οἴχοντο ἐς ἄλλον χῶρον τῆς 
“Τιβύης καὶ im" ἑωυτῶν βαλόμενοι ἔκτισαν πόλιν ταύτην 
T τότε καὶ νῦν Βάρχη καλέεται" χτέζοντες δὲ ἅμα αὑτὴν 
ἀπιστᾶσι ἀπὸ τῶν Κυρηναίων τοὺς “ίβυας. μετὰ δὲ 
ZoxecíAeng ἐς τοὺς ὑποδεξαμένους τε τῶν “ιβύων καὶ 
ἀποστάντας τοὺς αὐτοὺς τούτους ἐστρατεύετο" οἱ δὲ Ai- 
βυες δείσαντες αὑτὸν οἴχοντο φεύγοντες πρὸς τοὺς ἠοίους 

τῶν «ιβύων. ὃ δὲ ““ρκεσίλεως εἵπετο φεύγουσι, ἐς οὗ 
ày “εύκωγνέ τε τῆς “ιβύης ἐγένετο ἐπειδιώκων καὶ ἔδοξε 
τοῖσι “ίβυσι ἐπιϑέσϑαι οἷ. συμβαλόντες δὲ ἐνίκησαν τοὺς 

Κυρηναίους τοσοῦτο ὥστε ἑπτακισχιλίους ὁπλίτας Κυρη- 
γαίων ἐνθαῦτα πεσεῖν. μετὰ δὲ τὸ τρῶμα τοῦτο ζ4ρκεσί- 
λεων μὲν κάμνοντά τε καὶ φάρμακον πεπωκότα ὁ ἀδελφεὸς 
“4λέαρχος ἀποπνίγει, “ΑἍλίαρχον δὲ ἡ γυνὴ ἡ “Ἀρκεσίλεω 
δόλῳ κτείνει, τῇ οὔνομα ἦν Ἐρρυξώ. διεδέξατο δὲ τὴν 161 
βασιληέην τοῦ “Ἰρκεσίλεω ὃ παῖς Βάττος, χωλός τὸ ἐὼν 
καὶ ovx ἀρτίπους. οἷ δὲ Κυρηναῖοι πρὸς τὴν καταλαβοῦ- 
σαν συμφορὴν ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς ἐπειρησομένους ὅντινα 
τρόπον καταστησάμενοι κάλλιστα ἂν οἰκέοιεγν. ἡ δὲ Πυϑίη 
ἐκέλευε ix ἹΜαντινέης τῆς ρκάδων χαταρτιστῆρα ἀγαγέ- 
σϑαι. αἴτεον ὧν οἱ Κυρηναῖοι, καὶ οἱ ἹΜαντινέες ἔδοσαν 

ἄνδρα τῶν ἀστῶν δοκιμώτατον ; τῷ οὔνομα ἦν 4Δημῶναξ. 
οὗτος ὧν dvije ἀπικόμενος ἐς τὴν Κυρήνην xal μαϑὼν 
ἔχαστα τοῦτο μὲν τῤιφύλους ἐποίησε σφέας, τῇδε διαϑείς" 
Θηραίων μὲν καὶ τῶν περιοίκων μέαν μοῖραν ἐποίησε, ἄλ- 
λην δὲ Πελοποννησίων καὶ Κρητῶν, τρίτην δὲ νησιωτέων 
σπεάντων. τοῦτο δὲ τῷ βασιλέι Βάττῳ τεμένεα ἐξελὼν καὶ 
ἱρωσύνας, τὰ ἄλλα πάντα τὰ πρότερον εἶχον οἱ βασιλέες 
ἐς μέσον τῷ δήμῳ ἔϑηχε. 

Ἐπὶ μὲν δὴ τούτου τοῦ Βάττου οὕτω διετέλεε à ἐόντα, 
ἐπὶ δὲ τοῦ τούτου παιδὸς “Τρχεσίλεω πολλὴ ταραχὴ περὶ 
τῶν τιμέων ἐγένετο. ΦἈρχεσίλεως γὰρ ὁ Βάττου τε τοῦ 

18. τούτου τοῦ ΡΗ] τε om. PR | 25. ὧν om. 4186 21. μὲν γὰρ 486 
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χωλοῦ xal Φερετίμης ovx ἔφη ἀνέξεσϑαι κατὰ và 0 IMa»- 
τινεὺς Znudvab ἔταξε, ἀλλὰ ἁπαέτεε τὰ τῶν προγόνων 
γέρεα. ἐνϑεῦτεν στασιάζων ἑσσώϑη καὶ ἔφυγε ἐς Σάμον, 
ἡ δὲ μήτηρ οἱ ἐς Σαλαμῖνα τῆς Κύπρου ἔφυγε. τῆς δὲ 
Σαλαμῖνος τοῦτον τὸν χρόνον ἐπεκράτεε Εὐέλθων, ὃς τὸ 5 
ἐν Δελφοῖσι ϑυμιητήριον ἐὸν ἀξιοϑέητον ἀνέϑηκε, τὸ iy 
τῷ Κορινϑίων ϑησαυρῷ κέεται. ἀπικομένη δὲ παρὰ τοῦ- 
τον ἡ Φερετίμη ἐδέετο στρατιῆς ἢ κατάξει σφέας ἐς τὴν 
Κυρήνην. ὃ δὲ Εὐέλθων πᾶν μᾶλλον ἢ στρατιήν οἱ ἐδίδου" 
ἢ δὲ λαμβάνουσα τὸ διδόμενον καλὸν μὲν ἔφη καὶ τοῦτο M 
εἶναι, κάλλιον δὲ ἐχεῖνο, τὸ δοῦναί οἱ δεομένῃ στρατιήν. 
τοῦτο ἐπὶ παντὶ γὰρ τῷ διδομένῳ ἔλεγε, τελευταῖόν οἱ 
ἐξέπεμψε δῶρον ὁ Εὐέλθων ἄτραχτον χρύσεον καὶ ἢλα- 
κάτην, προσῆν δὲ καὶ εἴριον" ἐπειπάσης δὲ αὗτις τῆς 
Φερετίμης τὠυτὸ ἔπος, ὃ Εὐέλθων ἔφη τοιούτοισι γυναῖ- S5 

163 xac δωρέεσϑαι ἀλλ᾽ οὐ στρατιῇ. ὃ δὲ ᾿Ιρκεσίλεως τοῦτον 
τὸν χρόνον ἐὼν iv Σάμῳ συνήγειρε πάντα ἄνδρα ἐπεὶ γῆς 
ἀναδασμῷ᾽ συλλεγομένου δὲ στρατοῦ πολλοῦ, ἐστάλη ἐς 
Ζελφοὺς ᾿ἀρκεσίλεως χρησόμενος τῷ χρηστηρίῳ περὶ κατό- 
δου. ἡ δὲ Πυϑίη οἱ χρᾷ ταδε. "inl μὲν τέσσερας Βάτ- 9 
τους καὶ ᾿Ιρκεσίλεως τέσσερας, ὀκτὼ ἀνδρῶν γενεάς, διδοῖ 
ὑμῖν “οξίης βασιλεύειν Κυρήνης, πλέον μέντοι τούτου 
οὐδὲ πειρᾶσϑαι παραινέει. σὺ μέντοι ἥσυχος δἶναι κατεῖς 
ϑὼν ἐς τὴν σεωυτοῦ. ἣν δὲ τὴν κάμενον εὕρῃς πλέην ἀμ- 
φορέων, u μὴ ἐξοπτήσῃς τοὺς ἀμφορέας ἀλλ᾽ ἀπόπεμπε xor 3 
οὖρον" εἰ δὲ ἐξοπτήσῃς τὴν κάμινον, μὴ ἐσέλϑῃς ἐς τὴν 
auqíoovtov' εἰ δὲ μὴ ἀποϑανέαι καὶ αὑτὸς καὶ ταῦρος 

1646 καλλιστεύων." ταῦτα ἡ Πυϑίη “ἀρκεσίλεῳ χρᾷ. ὃ δὲ 
παραλαβὼν τοὺς ἐκ τῆς Σάμου κατῆλϑε ἐς τὴν Κυρήνην, 
καὶ ἐπικρατήσας τῶν πρηγμάτων τοῦ μαντηίου οὐκ ἐμέ- ὃ 
μνητο, ἀλλὰ δίκας τοὺς ἀντιστασιώτας αἴτεε τῆς ἑωυτοῦ 
φυγῆς. τῶν δὲ oi μὲν τὸ παράπαν ix τῆς χώρης ἀπαλ- 

1, τὰ del Struve | 10. λαμβάνουσα" ἀεὶ Eustath. Il. p. 657, 
τὸ αἰεὶ Valckenaer | 14. δέ oi PH | ἐπειπάσης Ps, ἐπὶ πάσης ἢ: 
εἰπάσης | 16. στρατιᾷ ϑνησχούσῃ àx τῶν τρωμάτων Eustath. Il. p. 657| 
26. ἐξοπτήσῳς 5: ἐξπτήσεις 
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ἦλθον παρὰ σὲ χρησάμενος περὶ τῆς φωνῆς, σὺ δέ μοι 
ἄλλα ἀδύνατα χρᾷς, κελεύων «Ιιβύην ἀποικίζειν τέῳ δυ- 
γάμει, κοίῃ χειρέ; ταῦτα λέγων οὐκὶ ἔπειϑε ἄλλα οἱ χρᾶν" 
ὡς δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐϑέστειζέ οἱ καὶ πρότερον, οἴχετο με- 
ταξὺ ἀπολιπὼν ὃ Βάττος ἐς τὴν Θήρην. μετὰ δὲ αὐτῷ 156 
τε τούτῳ xal τοῖσι ἄλλοισι Θηραίοισι συνεφέρετο παλιγ- 
κότως᾽ ἀγνοεῦντες δὲ τὰς συμφορὰς οἱ Θηραῖοι ἔπεμπον 
ἐς Δελφοὺς περὶ τῶν παρεόντων xaxov. ἡ δὲ Πυϑίη 
σφι ἔχρησε συγκχτίζουσι Βάττῳ Κυρήνην τῆς 2difléng apet- 
vov πρήξειν. ἀπέστελλον μετὰ ταῦτα τὸν Βάττον οἱ Θη- 
ραῖοι δίο πεντηχοντέροισι. πλώσαντες δὲ ἐς τὴν “ΠΙιβύην 
οὗτοι, οὐ γὰρ εἶχον 0 τι ποιέωσι ἄλλο, ὀπέσω ἀπαλλάσ- 
σοντο ἐς τὴν Θήρην. οἱ δὲ Θηραῖοι καταγομένους ἔβαλλον 
καὶ ovx ἔων τῇ γῇ προσίσχειν, ἀλλ᾽ ὀπίσω πλώειν ἐχέ- 
λευον. oi δὲ ἀναγκαζόμενοι ὀπέσω ἀπέττλεον καὶ ἔχεισαν 
γῆσον ἐπὶ if κειμένην, τῇ οὔνομα, ὡς καὶ πρότερον 
εἰρέϑη, ἐστὶ Πλατέα. λέγεται δὲ ἴση εἶναι Ὦ νῆσος τῇ 
γῦν Κυρηναίων πόλι. ταύτην οἰχέοντες δύο ἔτεα, οὐδὲν 157 
γάρ σφι χρηστὸν συνεφέρετο, ἕνα αὐτῶν καταλιπόντες ol 
λοιποὶ πάντες ἀπέπλεον ἐς Δελφούς, ἀπικόμενοι δὲ ἐπεὶ 
τὸ χρηστήριον ἐχρέωντο ; φάμενοι οἰκέειν τε τὴν “Ιιβύην 
καὶ οὐδὲν ἄμεινον πρήσσειν οἰκεῦντες. ἡ δὲ Πυϑίη σφι 
πρὸς ταῦτα χρᾷ τάδε. 

αἱ τὺ ἐμεῦ “ιβύην μηλοτρόφον οἶδας ἄμεινον, 
μὴ ἐλθὼν ἐλθόντος, ἄγαν ἄγαμαι σοφέην σεῦ. 

ἀκούσαντες δὲ τούτων οἱ ἀμφὶ τὸν Βάττον ἀπέπλωον 
ὀπείσω" ov γὰρ δή σφεας ἀπίει ὃ ϑεὸς τῆς ἀποικίης, 
πρὶν δὴ ἀπτίκωνται ἐς αὑτὴν «Ἵιβύην. ἀπικόμενοι δὲ ἐς 
τὴν γῆσον xol ἀναλαβόντες τὸν ἔλιπον ; ἔχεισαν αὑτῆς 
τῆς tions χῶρον ἀντίον τῆς νήσου τῷ οὔνομα ἣν “ἄζιρις" 
τὸν νάπαι τὸ κάλλισται ἐπ᾽ ἀμφότερα συγκληίουσι καὶ 
ποταμὸς τὰ ἐπὶ ϑάτερα παραρρέει. τοῦτον οἴκεον τὸν 158 

1. τῆς om. PR | 8. οὐχὶ AB: οὐχ C, οὔ xg PR | 19. ἑωυτῶν 
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χῶρον ἐξ ἢ ἔτεα, ἑβδόμῳ δὲ σφέας ἔτεϊ παραιτησάμενοι ot 

ztifvec ὡς ἐς ἀμείνονα χῶρον ἄξουσι, ἀνέγνωσαν ἐχλετεεῖν. 

ἦγον δὲ σφέας ἐνθεῦτεν oi “Ἵίβυες ἀναστήσαντες περὸς 

ἑσπέρην , καὶ τὸν κάλλιστον τῶν χώρων ἵνα διεξεόντες οἱ 

Ἕλληνες μὴ ἴδοιεν, συμμετρησάμενοι τὴν ὥρην τῆς ἡμέρης δ 

νυκτὸς παρῆγον. ἔστι δὲ τῷ χώρῳ τούτῳ οὔνομα Ἴρασα. 

ἀγαγόντες δὲ «σφέας ἐπὶ κρήνην λεγομένην εἶναε ᾿4πιόλ- 
λωνος εἶπαν “ἄνδρες Ἕλληνες, ἐνθαῦτα ὑμῖν ἐπιτήδεον 

οἰκέειν" ἐνθαῦτα γὰρ ὃ οὐρανὸς τέτρηται." 
159 "Eni μέν vv» Βάττου ve vov οἰχιστέω τῆς ζόης, ἄρ- V 

ξαντος ἐπὶ τεσσεράκοντα ἔτεα, καὶ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ 

“Αρκεσέλεω ἄρξαντος ἑκκαίδεκα ἔτεα, οἴχεον οἱ Κυρηναῖοι 

ἐόντες τοσοῦτοι ὅσοι ἀρχὴν ἐς τὴν ἀποικίην ἐστάλησαν. 
ἐπὶ δὲ τοῦ τρίτου, Βάττου τοῦ εὐδαίμονος καλεομένου, 
Ἕλληνας πάντας ὥρμησε χρήσασα ἡ Πυϑίη πλέειν συνοι- 5 
κήσοντας Κυρηναίοισε «diflónv* ἐπεκαλέοντο γὰρ οἱ Κυρη- 

.yaioL ἐπὶ γῆς ἀναδασμῷ᾽ ἔχρησε δὲ ὧδε ἔχοντα. 
ὃς δέ xev ἐς “ιβύην πολυήρατον ὕστερον ἔλϑῃ 
γᾶς ἀναδαιομένας, μετὰ οἷ ποκα φαμὶ μελήσειν. 

συλλεχϑέντος δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐς τὴν Κυρήνην, 7ztegura- 3 
μνόμενοι γῆν πολλὴν oi περίοικοι «“ίβυες καὶ ὃ βασιλεὺς 
αὐτῶν τῷ οὔνομα ἣν 4δικράν, οἷα τῆς τε χώρης στερι- 
σχόμενοι καὶ περιυβριζόμενοι ὑπὸ τῶν Κυρηναίων, πέμ- 
ψαντες ἐς Αἴγυπτον ἔδοσαν σφέας αὐτοὺς ldmolg τῷ 
Αἰγύπτου βασιλέι. 0 δὲ συλλέξας στρατὸν «Αἰγυπτίων 5. 
πολλὸν ἔπεμψε ἐπὶ τὴν Κυρήνην. οἱ δὲ Κυρηναῖοι ix 
στρατευσάμεγοι ἐς Ἴρασα χῶρον καὶ ἐπὶ κρήνην Θέστην 
συνέβαλόν τε τοῖσι «Αἰγυπτίοισι καὶ ἐνίκησαν τῇ συμβολῇ. 
ἅτε γὰρ οὐ πεπειρημένοι πρότερον οἱ «Αἰγύπτιοι Ἑλλήνων 
xal παραχρεώμενοι διεφϑάρησαν οὕτω ὥστε ὀλίγοι τινὲς 9 
αὐτῶν ἀπενόστησαν ἐς «Ἵἴγυπτον. ἀντὶ τούτων Αἰγύπτιοι 
καὶ ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι πρίῃ ἀπέστησαν m αὐτοῦ. 

1. oí om. PR ἢ 6. παρεξῆγον x ἢ 10. τε om. PR || 26. ἔπεμπε ΡΗ] 

27. ϑέστιν PR ἢ 29. οὗ om. PR | 32. xal ταῦτα Bekker: χατὰ ταῦτα 
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Τούτου δὲ τοῦ Βάττου παῖς γένεται Ἀρκεσίλεως" ὃς 160 
βασιλεύσας πρῶτα τοῖσι ἑωυτοῦ ἀδελφεοῖσι ἐστασίασε, 
ἐς 0 μιν οὗτοι ἀπολιπόντες οἴχοντο ἐς ἄλλον χῶρον τῆς 
"ione καὶ in^ ἑωυτῶν βαλόμενοι ἔχτισαν πόλιν ταύτην 
T τότε καὶ νῦν Βάρκη καλέεται" χτίζοντες δὲ ἅμα αὑτὴν 
ἀπιστᾶσι ἀπὸ τῶν Κυρηναίων τοὺς “ίβνας. μετὰ δὲ 
Ἀρκεσίλεως ἐς τοὺς ὑποδεξαμένους τε τῶν “ιβύων καὶ 
ἀποστάντας τοὺς αὐτοὺς τούτους ἐστρατεύετο" οἱ δὲ 41{- 

βυες δείσαντες αὐτὸν οἴχοντο φεύγοντες πρὸς τοὺς ἠοίους 
τῶν «“ιβύων. ὃ δὲ ᾿Ἰρκεσίλεως εἵπετο φεύγουσι, ἐς οὗ 
ày “εύκωνέ τε τῆς “ιβύης ἐγένετο ἐπτιιδιώκων καὶ ἔδοξε 
τοῖσι “ίβυσι ἐπιϑέσϑαι oi. συμβαλόντες δὲ ἐνίκησαν τοὺς 
Κυρηναίους τοσοῦτο ὥστε ἑπτακισχιλίους ὅπλίτας Κυρη- 
γαίων ἐνθαῦτα πεσεῖν. μετὰ δὲ τὸ τρῶμα τοῦτο “Ἵρκεσί- 
λεων μὲν κάμνοντά τὸ καὶ φάρμακον πεπωχότα ὃ ἀδελφεὸς 
“λέίαρχος ἀποπνίγει ; ““λίαρχον δὲ ἡ γυνὴ ἡ “Ἀρκεσίλεω 
δόλῳ κτείνει, τῇ οὔνομα ἦν Ἐρυξώ. διεδέξατο δὲ τὴν 
βασιληέην τοῦ “Τρκεσίλεω ὁ παῖς Βάττος, χωλός ve ἐὼν 

καὶ οὐκ ἀρτέπους. οἱ δὲ Κυρηναῖοι πρὸς τὴν καταλαβοῦ- 
σαν συμφορὴν ἔπεμπον ἐς 4ελφοὺς ἐπειρησομένους ὅντινα 
τρόπον καταστησάμενοι κάλλιστα ἂν οἰκέοιενγ. ? δὲ Πυϑίη 
ἐκέλευε x ἸΜαντινέης τῆς “ρκάδων καταρτιστῆρα ἀγαγέ- 
σϑαι. αἴτεον ὧν οἱ Κυρηναῖοι, καὶ οἱ ἹΜαντινέες ἔδοσαν 
ἄνδρα τῶν ἀστῶν δοκιμώτατον ; τῷ οὔνομα ἣν Δημῶναξ. 
οὗτος ὦν ovi. ἀπικόμενος ἐς τὴν Κυρήνην καὶ μαϑὼν 
ἔχαστα τοῦτο μὲν τρῥιφύλους ἐποίησε σφέας, τῇδε διαϑείς" 
Θηραίων μὲν καὶ τῶν περιοίκων μέαν μοῖραν ἐποίησε, ἄλ- 

λην δὲ Πελοποννησίων καὶ Κρητῶν, τρέτην δὲ νησιωτέων 
πάντων. τοῦτο δὲ τῷ βασιλέι Βάττῳ τεμένεα ἐξελὼν καὶ 
ἱρωσύνας, τὰ ἄλλα πάντα τὰ πρότερον εἶχον οἱ βασιλέες 

ἐς μέσον τῷ δήμῳ ἔϑηκε. 
Ἐπὶ μὲν δὴ τούτου τοῦ Βάττου οὕτω διετέλεε ἐόντα, 

ἐπὶ δὲ τοῦ τούτου παιδὸς “Ἀρκεσίλεω πολλὴ ταραχὴ περὶ 
τῶν τιμέων ἐγένετο. ᾿Αρχεσίλεως γὰρ ὃ Βάττου τε τοῦ 

. 18. tovtov τοῦ ΡΗ vs om. PR | 25. ὧν om. 4BC | 21. μὲν γὰρ 486 
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χωλοῦ xal Φερετίμης ovx ἔφη ἀνέξεσϑαι κατὰ τὰ ὃ May- 
τινεὺς Δημῶναξ ἔταξε, ἀλλὰ ἀπαίτεε τὰ τῶν προγόνων 
γέρεα. ἐνθεῦτεν στασιάζων ἑσσώϑη καὶ ἔφυγε ἐς Σάμον, 
ἢ δὲ μήτηρ οἱ ἐς Σαλαμῖνα τῆς Κύπρου ἔφυγε. τῆς δὲ 
Σαλαμῖνος τοῦτον τὸν χρόνον ἐπεχράτες Εὐέλθων, ὃς τὸ 5 
ἐν Δελφοῖσι ϑυμιητήριον ἐὸν ἀξιοϑέητον ἀνέϑηκε, τὸ ἐν 
τῷ Κορινϑίων ϑησαυρῷ κέεται. ἀπικομένη δὲ παρὰ τοῦ- 
τον ἡ Φερετίμη ἐδέετο στρατιῆς ἣ κατάξει σφέας ἐς τὴν 
Κυρήνην. ὃ δὲ Εὐέλθων τεᾶν μᾶλλον ἢ στρατιήν οἱ ἐδίδου" 
ἢ δὲ λαμβάνουσα τὸ διδόμενον καλὸν μὲν ἔφη καὶ τοῦτο ὃ 
εἶναι, κάλλιον δὲ ἐχεῖνο, τὸ δοῦναί οἱ δεομένῃ στρατιήν. 
τοῦτο ἐπὶ παντὶ γὰρ τῷ διδομένῳ ἔλεγε, τελευταῖόν οἱ 
ἐξέπεμψε δῶρον ὁ Εὐέλθων ἄτρακτον χρύσεον καὶ ἤλα- 
κάτην, προσὴν δὲ καὶ εἴριον" ἐπειπάσης δὲ αὗτις τῆς 
Φερετίμης τὠυτὸ ἔπος, ὃ Εὐέλθων ἔφη τοιούτοισι γυναῖ- 5. 

163 xac δωρέεσθαι ἀλλ᾽ ob στρατιῇ. ὁ δὲ Ἰ4ρκεσίλεως τοῦτον 
τὸν χρόνον ἐὼν ἐν Σαμῳ συνήγειρε πάντα ἄνδρα ixi γῆς 
ἀναδασμῷ᾽ συλλεγομένου δὲ στρατοῦ πολλοῦ, ἐστάλη ἐς 
Δελφοὺς “ἀρκεσίλεως χρησόμενος τῷ χρηστηρίῳ περὶ κατό- 
δου. ἡ δὲ Πυϑίη οἱ χρᾷ τάδε. "inl μὲν τέσσερας Βάτ- ἢ 
τους καὶ ᾿Τρχεσίλεως τέσσερας, ὀκτὼ ἀνδρῶν γενεάς, διδοῖ 
ὑμῖν 2dobinc βασιλεύξιν Κυρήνης, πλέον μέντοι τούτου 
οὐδὲ πειρᾶσϑαι παραινέει. σὺ μέντοι ἥσυχος εἶναι κατεῖ- 
ϑὼν ἐς τὴν σεωυτοῦ. ἣν δὲ τὴν κάμινον εὕρῃς πλέην ἀμ- 
φορέων, μὴ ἐξοπτήσης τοὺς ἀμφορέας ἀλλ᾽ ἀπόπεμπε xov 5 
οὖρον" εἰ δὲ ἐξοπτήσῃς τὴν κάμινον, μὴ ἐσέλϑῃς ἐς τὴν 
ἀμφίρρυτον" εἰ δὲ μὴ ἀποϑανέαι καὶ αὑτὸς καὶ ταῦρος 

1646 καλλιστεύων." ταῦτα ἡ Πυϑίη “ἀρκεσίλεῳ χρᾷ. ὃ δὲ 
παραλαβὼν τοὺς ἐκ τῆς Σάμου κατῆλϑε ἐς τὴν Κυρήνην, 
καὶ ἐπικρατήσας τῶν πρηγμάτων τοῦ μαντηίου, οὐκ ἐμέ- ἃ 
μνητο, ἀλλὰ δίκας τοὺς ἀντιστασιώτας αἴτεε τῆς δωυτοῦ 
φυγῆς. τῶν δὲ οἱ μὲν τὸ παράπαν ἐκ τῆς χώρης ἀπαλ- 

1. τὰ del Struve | 10. λαμβάνουσα" ἀεὶ Eustath. Il. p. 657, 
τὸ αἰεὶ Valckenaer | 14. δέ oi PH | ἐπειπάσης Ps, ἐπὶ πάσης ἢ: 
εἰπάσης | 16. στρατιᾷ ϑνησχούσῃ ἐκ τῶν τρωμάτων Eustath. Il. p. 657] 
26. ἐξοπτήσῃς τ: ἐξπτήσεις 
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λάσσοντο, τοὺς δὲ τινὰς χειρωσάμενος ὃ 2doxeaíAeng ἐς 

Κύπρον ἀπέστειλε ἐπὶ διαφϑορῇ. τούτους μέν νυν Kxi- 
διοι ἀπενειχϑέντας πρὸς τὴν σφετέρην ἐρρύσαντο καὶ ἐς 
Θήρην ἀπέστειλαν" ἑτέρους δὲ τινὰς τῶν Κυρηναίων ἐς 
πύργον μέγαν Ἀγλωμάχου καταφυγόντας ἰδιωτικὸν ὕλην 
περινήσας ὁ “Ἀρκεσίλεως ἐνέπρησε. μαϑὼν δὲ ἐπ᾽ ἐξερ- 
γασμένοισι τὸ μαντήιον ἐὸν τοῦτο, ὅτι μιν ἣ Πυϑίη οὐκ ἔα 
εὑρόντα ἐν τῇ καμένῳ τοὺς ἀμφορέας ἐξοπτῆσαι, ἔργετο 
ἑκὼν τῆς τῶν Κυρηναίων πόλιος, δειμαένων τὲ τὸν κεχρη- 
σμένον ϑάνατον καὶ δοκέων ἀμφίρρυτον. τὴν Κυρήνην εἶναι. 
εἶχε δὲ γυναῖχα συγγενέα ἑωυτοῦ, ,ϑυγατέρα δὲ τῶν Βαρ- 
χαίων τοῦ βασιλέος, τῷ οὔνομα ἦν ᾿4λάζειρ᾽ παρὰ τοῦ- 
τον ἀπιιχνέεται, xal μιν Βαρκαῖοί τε ἄνδρες καὶ τῶν ἐκ 
Κυρήνης φυγάδων τινὲς καταμαϑόντες ἀγοράζοντα χτεί- 
γουσι, πρὸς δὲ xal τὸν πενϑερὸν αὐτοῦ “4λάζειρα. 14ρ- 
χδσίλεως μέν vvv εἴτε ἑχὼν εἴτε ἀέκων ἁμαρτὼν τοῦ χρη- 
σμοῦ ἐξέπλησε μοῖραν τὴν ἑωυτοῦ. 

Ἡ δὲ μήτηρ Φερετίμη, ἕως μὲν Ó “Ἀρκεσίλεως ἐν τῇ 165 
Bágxy διαιτᾶτο ἐξεργασμένος ἑωυτῷ καχόν, ἢ δὲ εἶχε 
αὐτὴ τοῦ παιδὸς τὰ γέρεα ἐν Κυρήνῃ καὶ τάλλα νεμομένη 
καὶ ἐν βουλῇ παρίζουσα᾽ ἐπείτε δὲ ἔμαϑε ἐν τῇ Βάρκῃ 
ἀποϑανόντα οἱ τὸν παῖδα, φεύγουσα οἰχώκεε ἐς “ἴγυπτον. 
ἦσαν γάρ οἱ ἐκ τοῦ ᾿Αρκεσίλεω εὐεργεσίαι ἐς Καμβύσεα 
τὸν Κύρου πεποιημέναι" οὗτος γὰρ ἣν ὃ Ἀρκεσίλεως ὃς 
Κυρήνην Καμβύσῃ ἔδωχε καὶ φόρον ἐτάξατο. ἀπικομένη 
δὲ ἐς τὴν «Ἵἴγυτετον ἡ Φερετίμη ΦΙρυάνδεω ἱκέτις ἵζετο, 
τιμωρῆσαι ἑωυτῇ κελεύουσα ; προϊσχομένη πρόφασιν ὥς 
διὰ τὸν “μηδισμὸν ὃ παῖς oi τέϑνηκε. ὃ δὲ ᾿ἀρυάνδης ἤν 166 
οὗτος τῆς «Αἰγύπτου ὕπαρχος ὑπὸ Καμβύσεω κατεστεώς, 

ὃς ὑστέρῳ χρόνῳ τούτων παρισούμενος ΖΦΙαρείῳ διεφϑάρη. 

9. ἑχὼν PH: ἐκ || τῶν om. PR] 10. τὴν ἀμφίρρυτον Κυρήνην coni. 
Schweighàuser ἢ 12. Ἀλάξειρ Lobeck e Theognosti can. p. 41: ἀλαζείρ H, 
ἀλαζίρ AB, ἀλαζήρ CP || 13. ve] γέ 4860 || xoi om. ABC || 15. ἀλά- 
ξειρα ἢ, ἀλαζῆρα P, ἀλιξάρα 486 | 18. ἕως St.: τέως || 26. ἵζετο 
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πυϑόμενος γὰρ καὶ ἰδὼν 4ageioy ἐπεϑυμέοντα μνημόσυνον 
ἑωυτοῦ λιπέσϑαι τοῦτο τὸ μὴ ἄλλῳ εἴη βασιλέι κατεργα- 
σμένον, ἐμιμέετο τοῦτον, ἐς οὗ ἔλαβε τὸν μισϑόν. Ζαρεῖος 
μὲν γὰρ χρυσίον καϑαρώτατον ἀπεψήσας ἐς τὸ δυνατώ- 
τατον νόμισμα ixówaro, ΦΙρυάνδης δὲ ἄρχων ΑΑἰγύτετου 
ἀργύριον τὠυτὸ τοῦτο ἐποίεε, καὶ νῦν ἐστὶ ἀργύριον καϑα- 
ρώτατον τὸ ΦΙρυανδικόν. μαϑὼν δέ uw Δαρεῖος ταῦτα 
ποιεῦντα, αἰτίην οἱ ἄλλην ἐπενείκας ὥς οἱ ἐπανίσταιτο, 

167 ἀπέκτεινε. τότε δὲ οὗτος ὃ ZgváyÓnc κατοιχτείρας Φερε- 
τίμην διδοῖ αὐτῇ στρατὸν τὸν ἐξ Αἰγύπτου ἅπαντα καὶ 
τὸν πεζὸν καὶ τὸν ναυτικόν᾽ στρατηγὸν δὲ τοῦ μὲν πεζοῦ 
Ἄμασιν ἀπέδεξε ἄνδρα Παράφιον, τοῦ δὲ ναυτικοῦ Βά- 
δρην ἐόντα Πασαργάδην γένος. πρὶν δὲ ἢ ἀποστεῖλαι τὴν 
στρατιήν, ὃ ᾿Αρυάνδης πέμψας ἐς τὴν Βάρχην κήρυχα 
ἐπυνϑάνετο τίς εἴη ὃ 2dgxea(Aecv ἀποχτείνας. οἱ δὲ Βαρ- 
καῖοι αὑτοὶ ὑπεδέκοντο πάντες" πολλά τε γὰρ xal κακὰ 
πάσχειν ὑπ᾽ αὐτοῦ. πυϑόμενος δὲ ταῦτα ὃ Φρυάνδης 
οὕτω δὴ τὴν στρατιὴν ἀπέστειλε ἅμα τῇ Φερετίμῃ. αὕτη 
μέν νυν αἰτίη πρόσχημα τοῦ στόλου ἐγένετο, ἀπτδπέμτεετο 
δὲ ἡ στρατιή, ὡς ἐμοὶ δοκέειν, ἐπὶ “πιβύης καταστροφῇ. 
“ιβύων γὰρ δὴ ἔϑνεα πολλὰ καὶ παντοῖα ἐστί, καὶ τὰ 
μὲν αὐτῶν ὀλίγα βασιλέος ἣν ὑπήκοα, τὰ δὲ πλέω ἐφρόν- 
vibe [Δαρείου] οὐδέν. 

Οἰκέουσι δὲ κατὰ τάδε ,Ζίβυες. ἀπ «Αἰγύπτου ἀρξά- 
μενοι πρῶτοι ᾿δυρμαχίδαι .“Ζιβύων κατοίκηνται, ol νό- 
μοισι μὲν τὰ πλέω ΑΑϊγυπτίοισι χρέωνται, ἐσθῆτα δὲ 
φορέουσι οἵην περ οἱ ἄλλοι «“ίβυες. αἱ δὲ γυναῖκες αὖ- 
τῶν ψέλιον περὶ ἑχατέρῃ τῶν χνημέων φορέουσι χάλκεον" 
τὰς χεφαλὰς δὲ κομῶσαι, τοὺς φϑεῖρας ἐπεὰν λάβωσι 

τοὺς ἑωυτῆς ἑκάστη ἀντιδάχνξι καὶ οὕτω ῥίπτει. οὗτοι 
δὲ μοῦνοι “ιβύων τοῦτο ἐργάζονται, καὶ τῷ βασιλέι μοῦ- 
voL τὰς παρϑένους μελλούσας συνοικέειν ἐπιδεικνύουσι" 

2. ἑαυτοῦ Hi, ἑωυτῷ ceteri ἢ Ἴ. μεν δαρεῖος 4B: δαρεῖός μεν ἢ 
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ἣ δὲ a» τῷ βασιλέι ἀρεστὴ γένηται, ὑπὸ τούτου διαπαρ- 
ϑενεύεται. παρήκουσι δὲ οὗτοι οἱ ᾿4δυρμαχίδαι ἀπ᾽ .41- 
γύπτου μέχρε λιμένος τῷ οὔνομα Πλυνός ἔστι. τούτων 109 
δὲ ἔχονται Γιλιγάμαι, νεμόμενοι τὸ πρὸς ἑσπέρην [χώρην] 
μέχρι ᾿“φροδισιάδος νήσου. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τούτου [χώρῳ] 
ἢ τὸ Πλατέα νῆσος ἐπικέεται, τὴν ἔχτισαν οἱ Κυρηναῖοι, 
καὶ ἔν τῇ ἠπείρῳ ἹΜενέλαος λιμήν ἔστε καὶ “ἄζιρις, τὴν 
oí Κυρηναῖοι οἴχεον, καὶ τὸ σίλφιον ἄρχεται ἀπὸ τούτου" 
παρήκει δὲ ἀπὸ Πλατέης νήσου μέχρι τοῦ στόματος τῆς 
Σύρτιος τὸ σίλφιον. νόμοισι δὲ χρέωνται οὗτοι παραπλη- 
σίοισι τοῖσι ἑτέροισι. ΓΙιλιγαμέων δὲ ἔχονται τὸ πρὸς 170 
ἑσπέρης ᾿σβύσται" οὗτοι ὑπὲρ Κυρήνης οἰκέουσι. ἐπὶ 
ϑάλασσαν δὲ οὐ κατήκουσι ᾿Ασβύσται" τὸ γὰρ παρὰ ϑά- 
λασσαν Κυρηναῖοι νέμονται. τεϑριπποβάται δὲ οὐκ ἥκιστα 
ἀλλὰ μάλιστα «Μιβύων εἰσί, νόμους δὲ τοὺς πλεῦνας με- 
μέεσϑαι ἐπιτηδεύουσι τοὺς Κυρηναίων. ᾿Πσβυστέων δὲ 1171 
ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης «Αὐσχίσαι" οὗτοι ὑπὲρ Βάρκης 
οἰκέουσι, κατήκοντες ἐπὶ ϑάλασσαν κατ᾽ Εὐεσπερίδας. 
αἀὐσχισέων δὲ κατὰ μέσον τῆς χώρης οἰκέουσι Βάχαλες, 
ὀλίγον ἔϑνος, κατήχοντες ἐπὶ ϑάλασσαν κατὰ Ταύχειρα 
πόλεν τῆς Βαρχαίης" νόμοισι δὲ voici αὑτοῖσι χρέωνται 
τοῖσι xal oí ὑπὲρ Κυρήνης. αΑὐσχισέων δὲ τούτων τὸ 172 
πρὸς ἑσπέρης ἔχονται Νασαμῶνες, ἔϑνος ἐὸν πολλόν, oi 
τὸ ϑέρος καταλείποντες ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ τὰ πρόβατα 
ἀναβαίνουσι ἐς «ὔγιλα χῶρον ὑπωριεῦντες τοὺς φοίνικας" 
oi δὲ πολλοὶ καὶ ἀμφιλαφέες πεφύκασι, πάντες ἐόντες καρ- 
ποφόροι. τοὺς δὲ ἀττελέβους ἐπεὰν ϑηρεύσωσι, αὐήναντες 
πρὸς τὸν ἥλεον καταλδουσι καὶ ἔπειτα ἐπὶ γάλα ἐπιπάσσον- 
τες πίνουσι. yvvaixag δὲ νομίζοντες πολλὰς ἔχειν ἕχαστος 

ἐπέκοινον αὐτέων τὴν μῖξιν ποιεῦνται τρόπῳ παραπλησίῳ 

4. Γιλιγάμαι Stephan. Byz. 8. v.: τιλιγάμμαι ABC, γιψάμαι 
PR | χώρην secl. St. | 5. μεταξὺ χώρῳ τούτῳ PHR | χώρῳ secl. St. || 
6. oi om. PR || 11. γιλιγαμμέων ABC, γιγαμέων PR | 12. ἀσβύσται 
Ps: ἀσβύται | 13. ἀσβύσται PR: ἀσβύται (itemque infra) | 19. χάβα- 
Aeg PR [ 28. ἐπὶ γάλα H: γάλα || 30. τὴν om. 480 
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τῷ καὶ Μασσαγέται" ἐπεὰν σκίπωνα προστήσωνται, μέ- 
σγονται. πρῶτον δὲ γαμέοντος Νασαμῶνος ἀνδρὸς νόμος 
ἐστὶ τὴν νύμφην νυκτὶ τῇ πρώτῃ διὰ πάντων διεξελϑεῖν 
τῶν δαιτυμόνων μισγομένην" τῶν δὲ ὡς ἕκαστός οἱ μιχϑῇ, 
διδοῖ δῶρον τὸ ἂν ἔχῃ φερόμενος ἐξ οἴχου. ὁρχίοισι δὲ καὶ 
μαντικῇ χρέωνται τοιῇδε᾽ ὀμνύουσι μὲν τοὺς παρὰ σφίσι 
ἄνδρας δικαιοτάτους καὶ ἀρίστους λεγομένους γενέσϑαι, 
τούτους, τῶν τύμβων ἁπτόμενοι" μαντεύονται δὲ ἐπὶ τῶν 
προγόνων φοιτέοντες τὰ σήματα, καὶ κατευξάμενοι ἐπικατα- 
κοιμῶνται" τὸ δ᾽ ἂν ἴδῃ ἐν τῇ ὄψι ἐνύπνιον, τούτῳ χρᾶται. 
σίστισι δὲ τοιῇσιδε χρέωνται" ἐκ τῆς χειρὸς διδοῖ πιεῖν 
καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς τοῦ ἑτέρου πίνει" ἣν δὲ μὴ ἔχωσι ὑγρὸν 
μηδέν, ot δὲ τῆς χαμᾶϑεν σποδοῦ λαβόντες λείχουσι. 

173 Νασαμῶσι δὲ προσόμουροι εἰσὶ Ῥύλλοι. οὗτοι ἐξα- 
πολώλασι τρόπῳ τοιῷδε" ὃ νότος σφι πνέων ἄνεμος τὰ 
ἔλυτρα τῶν ὑδάτων ἐξηύηνε, 7) δὲ χώρη σφε ἅπασα ἐντὸς 
ἐοῦσα τῆς Σύρτιος ἣν ἄνυδρος" οἱ δὲ βουλευσάμενοι κοινῷ 
λόγῳ ἐστρατεύοντο ἐπὶ τὸν νότον (λέγω δὲ ταῦτα τὰ λέ- 
γουσι «“Τίβυες), καὶ ἐπείτε ἐγίγνοντο ἐν τῇ ψάμμῳ, πνεύσας 
ὃ νότος κατέχωσε σφέας. ἐξαπτολομένων δὲ τούτων ἔχουσι 
τὴν χώρην οἱ Νασαμῶνες. 

114 Τούτων δὲ κατύπερϑε πρὸς νότον ἄνεμον ἐν τῇ 9η- 
ριώδεϊ olxéovat Γαράμαντες, οἱ πάντα ἄνϑρωπον φεύγουσι 
καὶ παντὸς ὁμιλίην, καὶ οὔτε ὅπλον ἐχτέαται ἀρήιον οὐδὲν 

175 οὔτε ἀμύνεσθαι ἐπιστέαται. οὗτοι μὲν δὴ κατύπερϑε 
οἰκέουσι Νασαμώνων" τὸ δὲ παρὰ τὴν ϑάλασσαν ἔχονται 
τὸ πρὸς ἑσπέρης άκαι, οἱ λόφους κείρονται, τὸ μὲν 
μέσον τῶν τριχῶν ἀνιέντες αὔξεσθαι, τὰ δὲ ἔνϑεν καὶ 
ἔγϑεν κείροντες ἐν χροΐ, ἐς δὲ τὸν πόλεμον στρουϑῶν 
καταγαίων δορὰς φορέουσι προβλήματα. διὰ δὲ αὐτῶν 
Kivvy ποταμὸς ῥέων ix λόφου καλευμένου Χαρίτων ig 
ϑάλασσαν ἐκδιδοῖ. ὃ δὲ λόφος οὗτος ὃ Χαρίτων δασὺς 
ἴδῃσι ἐστί, ἐούσης τῆς ἄλλης τῆς προκαταλεχϑείσης “1:- 

1. τῷ καὶ) καὶ St. | 5. ὄρχοισι PR || 8. καὶ τούτους ONitzsch ἢ 
9. ἐπικοιμῶνται “486 (-ἐω-) | 80. φέρουσι 4BC 
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βύης ψιλῆς" ἀπὸ ϑαλάσσης δὲ ἐς αὐτὸν στάδιοι διηκόσιοι 
εἰσί. ἸΜακέων δὲ τούτων ἐχόμενοι Γινδᾶγνες εἰσί, τῶν αἱ 116 
γυναῖκες περισφύρια δερμάτων πολλὰ ἑκάστη φορέει κατὰ 
τοιόνδε τε, ὡς λέγεται" κατ᾽ ἄνδρα ἕκαστον μιχϑέντα 
περισφύριον περιδέδται" ἣ δὲ ἂν πλεῖστα ἔχῃ, αὕτη ἀρί- 
στη δέδοχται εἶναι ὡς ὑπὸ πλείστων ἀνδρῶν φιληϑεῖσα. 
2 » 

ἀχτὴν δὲ προέχουσαν ἐς τὸν πόντον τούτων τῶν Γινδάνων 177 
»éuoyraL “ωτοφάγοι, oi τὸν καρπὸν μοῦνον τοῦ λωτοῦ 
τρώγοντες ζώουσι. ὃ δὲ τοῦ λωτοῦ καρπὸς ἐστὶ μέγαϑος 
ὅσον τὲ τῆς σχίνου, γλυκύτητα δὲ τοῦ φοίνικος τῷ καρπῷ 
προσείκελος. ποιδῦνται δὲ ἐκ τοῦ καρποῦ τούτου οἱ “ω- 

τοφάγοι καὶ οἶνον. “ωτοφάγων δὲ τὸ παρὰ ϑάλασσαν 178 
ἔχονται IMayAvec, τῷ λωτῷ μὲν καὶ οὗτοι χρεώμενοι, ἀτὰρ 
ἧσσόν γε τῶν πρότερον λεχϑέντων, κατήκουσι δὲ ἐπὶ ποτα- 
μὸν μέγαν τῷ οὔνομα Τρίτων ἐστί" ἐκδιδοῖ δὲ οὗτος ἐς 
λέμνην μεγάλην Τριτωνίδα᾽ ἐν δὲ αὐτῇ νῆσος ἔνι τῇ ov- 
γομα λα. ταύτην δὲ τὴν νῆσον “Ταχεδαιμονγίοισε φασὶ 
λόγιον εἶναι κείσαι. ἔστι δὲ xal 006 λόγος λεγόμενος. 179 
Ἰήσονα, ἐπείτε oí ἐξεργάσϑη ὑπὸ τῷ Πηλίῳ ἡ “4ργώ, ἐσϑέ- 

40 u&yo» ἐς αὐτὴν ἄλλην τε ἑχατόμβην καὶ δὴ καὶ τρίποδα 
χάλκεον περιπλώειν Πελοπόννησον, βουλόμδγον ἐς 4cà- 
φοὺς ἀπικέσθαι. καί μὲν, ὡς πλέοντα γενέσϑαι κατὰ 
MaAénv, ὑπολαβεῖν ἄνεμον βορέην καὶ ἀποφέρειν πρὸς τὴν 
“Πιβύην" πρὶν δὲ κατιδέσϑαι γῆν, ἐν τοῖσε βράχεσι γενέσθαι 
λίμνης τῆς Τριτωνίδος. καί οἱ ἀπορέοντε τὴν ἐξαγωγὴν 
λόγος ἐστὶ φανῆναι Τρίτωνα καὶ κελεύειν τὸν Ἰήσονα 
ἑωυτῷ δοῦναι τὸν τρίποδα, φάμενόν σφι καὶ τὸν πόρον 
δέξειν καὶ ἀπήμονας ἀποστελέειν. πευιϑομένου δὲ τοῦ 
Ἰήσονος, οὕτω δὴ τόν τε διέκχπελοον τῶν βραχέων δεικνύναι 
τὸν Τρίτωνά σφε καὶ τὸν τρίποδα ϑεῖναι ἐν τῷ ἑωυτοῦ 
ἱρῷ, ἐπυϑεσπίσαντά ve τῷ τρίποδι καὶ τοῖσι σὺν Ἰήσονι 
σημήναντα τὸν πάντα λόγον, ὡς ἐπεὰν τὸν τρίποδα κομί- 
σηται τῶν ἐχγόνων τις τῶν ἐν τῇ “Τργοῖ συμπλεόντων, 
τότε ἑχατὸν πόλιας οἰκῆσαι περὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην 

ὅ, δέεται PR ἢ 13. τῷ om, PH 
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Ἑλληνίδας πᾶσαν εἶναι ἀνάγκην. ταῦτα ἀκούσαντας τοὺς 
ἐπιχωρίους τῶν “ιβύων κρύψαι τὸν τρίποδα. 

Τούτων δὲ ἔχονται τῶν ἴαχλύων ΑΑὐσέες" οὗτοι δὲ 
καὶ oi ἸΜάχλυες πέριξ τὴν Τριτωνίδα λέμνην οἰκέουσι, τὸ 
μέσον δέ σφι οὐρίζει ὃ Τρέτων. καὶ οἱ μὲν MáyAvec τὰ 
ὀπίσω κομῶσι τῆς κεφαλῆς, οἱ δὲ «ὐσέες và ἔμπροσϑε. 
ὁρτῇ δὲ ἐνιαυσίῃ 41ϑηναίης ai παρϑένοι αὐτῶν δίχα δια- 
στᾶσαι μάχονται πρὸς ἀλλήλας λίϑοισί τε καὶ ξύλοισι, 
τῷ αὐϑιγενέι ϑεῷ λέγουσαι τὰ πάτρια ἀποτελέειν, τὴν 
᾿ϑηναίην καλέομεν. τὰς δὲ ἀποϑνησχούσας τῶν παρϑέ- 
γων ἐκ τῶν τρωμάτων Ψψευδοπαρϑένους καλέουσι. πρὶν 
δὲ ἀνεῖναι αὐτὰς μάχεσϑαι, τάδε ποιεῦσι κοινῇ" παρϑέ- 
γον τὴν καλλιστεύουσαν ἑκάστοτε χοσμήσαντες κυνέῃ τε 
Κορινϑίῃ καὶ πανοπλίῃ Ἑλληνικῇ καὶ ἐπ᾿ ἄρμα ἀναβιβά- 
σαντες περιάγουσι τὴν λίμνην κύκλῳ. δτέοισι δὲ τὸ πάλαι 
ἐχόσμεον τὰς παρϑένους πρὶν 1j σφι Ἕλληνας παροικισϑῆ- 
vat, οὐκ ἔχω εἰπεῖν, δοκέω δ᾽ ὧν ΑἸἰϊγυπτίοισι ὅπλοισι 
χκοσμέεσϑαι αὐτάς" ἀπὸ γὰρ «Αἰγύπτου καὶ τὴν ἀσπίδα 
καὶ τὸ κράνος φημὶ ἀπῖχϑαι ἐς τοὺς Ἕλληνας. τὴν δὲ 
᾿᾿΄ϑηναίην φασὶ Ποσειδέωνος εἶναι ϑυγατέρα καὶ τῆς Τρι- 
τωνίδος λίμνης, xol μὲν μεμφϑεῖσαν τι τῷ πατρὶ δοῦναι 
ἑωυτὴν τῷ Διί, τὸν δὲ (a ἑωυτοῦ μὲν ποιήσασϑαι ϑυγα- 
τέρα. ταῦτα μὲν λέγουσι, μῖξιν δὲ ἐπίκοινον τῶν yvvat- 
κῶν ποιέονται, ovre συνοικέοντες κτηνηδόν ve μισγόμενοι. 
ἐπεὰν δὲ γυναικὶ τὸ παιδίον ἁδρὸν γένηται, συμφοιτῶσι 
ἐς τὠυτὸ οἱ ἄνδρες τρίτου μηνός, καὶ τῷ ἂν οἴκῃ τῶν 
ἀνδρῶν τὸ παιδίον, τούτου παῖς νομέζεται. 

Οὗτοι μὲν οἱ παραϑαλάσσιοι τῶν νομάδων floor 
εἰρέαται, ὑπὲρ δὲ τούτων ἐς μεσόγαιαν fj ϑηριώδης ἐστὶ 
«dion, ὑπὲρ δὲ τῆς ϑηριώδεος ὀφρύη Ψψάμμης κατήχει 
παρατείνουσα ἀπὸ Θηβέων τῶν «Αἰγυπτιέων ἐπ᾿ Ἡρακλέας 
στήλας. ἔν δὲ τῇ ὀφρύῃ ταύτῃ μάλιστα διὰ δέκα ἡμερέων 
ὁδοῦ ἁλός ἔστι τρύφεα κατὰ χόνδρους μεγάλους ἐν χολω- 

10. χαλέουσι PH || τῶν παρϑένων ABC: παρϑένους | 12. ποιεῦσι. 
xowg PR|[30. ψάμμος PR, ψάμμου Dindorf 81. χατατείνουσα ABC 
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γοῖσι, καὶ iv κορυφῇσι ἑκάστου τοῦ κολωνοῦ ἀνακοντέζει 
ἔκ μέσου τοῦ ἁλὸς ὕδωρ Ψυχρὸν καὶ γλυκύ, περὶ δὲ αὑτὸν 
ἄνϑρωποι οἰκέουσι ἔσχατοι πρὸς τῆς ἐρήμου καὶ ὑπὲρ τῆς 
ϑηριώδεος, πρῶτοι μὲν ἀπὸ Θηβέων διὰ δέκα ἡμερέων 
0000 Ἀμμώνιοι, ἔχοντες τὸ ἱρὸν ἀπὸ vov Θηβαιέος Ζιός" 
καὶ γὰρ [τὸ] ἐν Θήβησι, ὡς καὶ πρότερον εἴρηταί μοι, 
κριοπερόσωπον τοῦ Διὸς τὠγαλμα Bor. τυγχάνει δὲ καὶ 
ἄλλο σφι ὕδωρ κρηναῖον ἐόν, τὸ τὸν μὲν ὄρϑρον γίνεται 
χλιαρόν, ἀγορῆς δὲ πληϑυούσης ψυχρότερον, μεσαμβρίη 
v& ἐστὶ καὶ τὸ κάρτα γένεται ψυχρόν" τηνικαῦτα δὲ ἂρ- 
δουσι τοὺς κήπους" ἀποχλινομένης δὲ τῆς ἡμέρης ὑπέεται 
τοῦ ψυχροῦ, ἐς οὗ δύεταί τε ὃ ἥλιος καὶ τὸ ὕδωρ γένεται 
χλιαρόν" ἐπὶ δὲ μᾶλλον ἰὸν ἐς τὸ ϑερμὸν ἐς μέσας νύκτας 
πελάζει, τηνικαῦτα δὲ ζέει ἀμβολάδην᾽" παρέρχονταί τε 
μέσαι γύχτες καὶ ψύχεται μέχρι ἐς ἠῶ. ἐπίκλησιν δὲ αὕτη 
ἢ κρήνη καλέεται ἡλίου. 

Mera δὲ Muuoviovg διὰ τῆς ὀφρύης τῆς ψάμμου óc 
ἀλλέων δέκα ἡμερέων ὅδδοῦ κολωνός τε ἁλός ἐστι ὅμοιος 
τῷ «ἀμμωνίῳ καὶ ὕδωρ, καὶ ἄνϑρωποι περὶ αὑτὸν οἰκέουσι" 
τῷ δὲ χώρῳ τούτῳ οὔνομα «Αὔγιλα ἐστί. ἐς τοῦτον τὸν 
χῶρον οἱ Νασαμῶνες ὑπωριεῦντες τοὺς φοίνικας φοιτῶσι. 
ἀπὰ δὲ ΑἸὐγίλων διὰ δέκα ἡμερέων ἀλλέων ὅδδοῦ ἕτερος 183 
ἁλὸς κολωνὸς καὶ ὕδωρ καὶ φοίνικες καρποφόροι πολλοί, 
κατά περ καὶ ἔν τοῖσι ἑτέροισι" xal ἄνϑρωποι οἰχέουσι ἐν 
αὑτῷ τοῖσι οὔνομα Γαράμαντες ἐστὶ, ἔϑνος μέγα ἰσχυρῶς, 
oi ἐπὶ τὸν ἅλα γῆν ἐπιφορέοντες οὕτω σπείρουσι. συντο- 
μώτατον δ᾽ ἐστὶ ἐς τοὺς “ωτοφάγους, ἐκ τῶν τριήκοντα 
ἡμερέων ἐς αὐτοὺς δδός ἐστε" ἐν τοῖσι καὶ οἱ ὀπεισϑονόμοι 
βόες γένονται" ὑπισϑονόμοι δὲ διὰ τόδε clol. τὰ κέρεα 
ἔχουσι κεκυφότα ἐς τὸ ἔμπροσϑε᾽ διὰ τοῦτο ὀπείσω ἀναχω- 
ρέοντες νέμονται" ἐς γὰρ τὸ ἔμπροσϑε ovx οἷοί τε εἰσὶ 
προεδμβαλλόντων ἐς τὴν γῆν τῶν κερέων. ἄλλο δὲ οὐδὲν 
διαφέρουσι τῶν ἄλλων βοῶν ὅτι μὴ τοῦτο καὶ τὸ δέρμα ἐς 

2. αὐτὸν διί.: αὐτὸ || 6. τὸ secl. St. an forte τοιῦ | 10. τε PH: 
δέ | 18. 28. ἄλλος 4860 
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παχύτητά ve xal τρῖψιν. οἱ Γαράμαντες δὴ οὗτοι τοὺς 
τρωγλοδύτας «Αἰθίοπας ϑηρεύουσε τοῖσι τεϑρίπποισε" οὗ 
γὰρ τρωγλοδύται Αἰϑίοπες πόδας τάχιστοι ἀνθρώπων 
πάντων εἰσὶ τῶν ἡμεῖς πέρι λόγους ἀποφερομένους ἀχούο- 
uev. σιτέονται δὲ oí τρωγλοδύται ὄφις καὶ σαύρους καὶ τὰ 
τοιαῦτα τῶν ἑρπετῶν" γλῶσσαν δὲ οὐδεμιῇ ἄλλῃ mago- 
μοέην νενομέχασι, ἀλλὰ τετρίγασι κατά περ ol νυκτερίδες. 

“πὸ δὲ Γαραμάντων δι’ ἀλλέων δέκα ἡμερέων ὅδοῦ 
ἄλλος ἁλός τε κολωνὸς καὶ ὕδωρ, καὶ ἄνϑρωποι περὶ av- 
τὸν οἰκέουσι τοῖσι οὔνομα ἐστὶ τάραντες, οἱ ἀνώνυμοι 
εἰσὶ μοῦνοι ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἴδμεν" ἁλέσι μὲν γάρ 
σφι ἐστὶ ᾿4τάραντες οὔνομα, ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ αὑτῶν οὔνομα 
οὐδὲν κέεται. οὗτοι τῷ ἡλίῳ ὑπερβάλλοντι καταρῶνται 
καὶ πρὸς τούτοισε πάντα τὰ αἰσχρὰ λοιδορέονται, ὅτι 
σφέας καίων ἐπιτρίβει, αὑτούς τε τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
τὴν χώρην αὐτῶν. μετὰ δὲ δι᾽ ἀλλέων δέκα ἡμερέων ἄλλος 
κολωνὸς ἁλὸς καὶ ὕδωρ, καὶ ἄνθρωποι περὶ αὐτὸν οἷ- 
κέουσι. ἔχεται δὲ τοῦ ἁλὸς τούτου ὄρος τῷ οὔνομα ἐστὶ 
ζτλας, ἔστι δὲ στεινὸν καὶ χυκλοτερὲς πάντῃ, ὑψηλὸν δὲ 
οὕτω δή τι λέγεται ὡς τὰς κορυφὰς αὐτοῦ ovx οἷά ve 
εἶναι ἰδέσθαι" οὐδέκοτε γὰρ αὐτὰς ἀπολείπειν νέφεα οὔτε 
ϑέρεος οὔτε χειμῶνος. τοῦτο τὸν κίονα τοῦ οὐρανοῦ λέ- 
γουσι oi ἐπιχώριοι εἶναι. ἐπὶ τούτου τοῦ ὄρεος οἱ ἄνϑρω- 
ποι οὗτοι ἐπώνυμοι ἐγένοντο" καλέονται γὰρ δὴ “1τλαν»- 
τες. λέγονται δὲ οὔτε ἔμψυχον οὐδὲν σιτέεσθαι οὔτε 
ἐνύπνια δρᾶν. 

ἹΜέχρι μὲν δὴ τῶν ᾿τλάντων τούτων ἔχω τὰ οὐνό- 
ματα τῶν ἐν τῇ ὀφρύῃ κατοικημένων καταλέξαι, τὸ δ᾽ ἀπὸ 
τούτων οὐχέτι. διήκει δ᾽ ὧν ἡ ὀφρύη μέχρι Ἡρακλέων 
στηλέων καὶ τὸ ἔξω τουτέων. ἔστι δὲ ἁλός τε μέταλλον 
iy αὑτῇ διὰ δέκα ἡμερέων 0000 καὶ ἄνϑρωποι οἰκέοντες. 

t. δὲ ΟΡ || 2. τρωγοδύτας AB. LDindorf | 10. 12. ἀτάραντες Sal- 
masius e Rhiano (Stephan. Byz. v. Ἄτλαντες): ἄτλαντες L ac Melal 42 | 
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τὰ δὲ οἰκία τούτοισι πᾶσι ἐκ τῶν ἁλίνων χόνδρων olxo- 
δομέαται. ταῦτα γὰρ ἤδη τῆς «Τιβύης ἄνομβρα ἐστί" ov 
γὰρ ἂν ἠδυνέατο μένειν οἱ τοῖχοι ἐόντες ἅλενοι, εἶ ὗε. 
ὃ δὲ ἃλς αὐτόϑε καὶ λευκὸς καὶ πορφύρεος τὸ εἶδος ὀρύσ- 

5 σεται. ὑπὲρ δὲ τῆς ὑφρύης τὸ πρὸς νότου καὶ ἐς μεσό- 
yata» τῆς “«Ἰιβύης ἔρημος καὶ ἄνυδρος καὶ ἄϑηρος καὶ 
ἄνομβρος xal ἄξυλὸος ἐστὶ 7) χώρη, καὶ ἰκμάδος ἐστὶ ἐν 
αὐτῇ οὐδέν. 

Οὕτω μὲν μέχρι τῆς Τριτωνίδος λίμνης ἀπ᾽ «ΑΑἰγύ- 186 
10 πτου νομάδες εἰσὶ κρεοφάγοι ve καὶ γαλακτοπόται «ίβυες, 

καὶ ϑηλέων ve βοῶν οὔτι γευόμενοι, διότι περ οὐδὲ “41- 
γύπτιοι, καὶ ὕς ov τρέφοντες. βοῶν μέν νυν ϑηλέων οὐδ᾽ 
αἱ Κυρηναίων γυναῖκες δικαιεῦσι πατέεσϑαι διὰ τὴν ἐν 
Aiyonvo Ἶσιν, ἀλλὰ καὶ νηστηίας αὐτῇ καὶ δρτὰς ἐπι- 

15 τελέουσι" oí δὲ τῶν Βαρκαίων γυναῖκες οὐδὲ ὑῶν πρὸς 
τῇσι βουσὶ γεύονται. ταῦτα μὲν δὴ οὕτω ἔχει. τὰ δὲ 181 
πρὸς ἑσπέρης τῆς Τριτωνίδος λέμνης οὐκέτι νομάδες εἰσὶ 

"AlBveg οὐδὲ νόμοισι τοῖσι αὐτοῖσι χρεώμενοι, οὐδὲ κατὰ τὰ 
παιδία ποιεῦντες οἷόν τι καὶ οἱ νομάδες ἐώϑασι ποιέειν. 

20 oí γὰρ δὴ τῶν “«“Ιιβύων νομάδες, εἰ μὲν πάντες, οὐκ ἔχω 
ἀτρεχέως τοῦτο εἰπεῖν, ποιεῦσι δὲ αὐτῶν συχνοὶ τοιάδε" 
τῶν παιδίων τῶν σφετέρων, ἐπεὰν τετραέτεα γένηται, 
οἴσπῃ προβάτων καίουσι τὰς ἐν τῇσι κορυφῇσι φλέβας, 
μετεξέτεροι δὲ αὐτῶν τὰς ἐν τοῖσι χροτάφοισι , τοῦδε &i- 

25 γεχα ὡς μή σφεας ἐς τὸν πάντα χρόνον καταρρέον φλέγμα 
ix τῆς κεφαλῆς δηλέηται. καὶ διὰ τοῦτο σφέας λέγουσι 
εἶναι ὑγιηροτάτους᾽" εἰσὶ γὰρ ὡς ἀληϑέως oí "Lives ày- 
ϑρώπων πάντων ὑγιηρότατοι τῶν ἡμεῖς tóuev», el μὲν διὰ 
τοῦτο, οὐκ ἔχω ἀτρεκέως εἰπεῖν, ὑγιηρότατοι δ᾽ ὧν εἰσί. 

30 ἢ» δὲ καίουσι τὰ παιδία σπασμὸς ἐπιγένηται, ἐξεύρηταί 
σφι ἄχος" τράγου γὰρ οὖρον σπείσαντες ῥύονται σφέα. 
λέγω δὲ τὰ λέγουσι αὐτοὶ Aifhveg. 

5. πρὸς νότον xal μεσόγαιαν PR | 13. ἅπτεσϑαι ABC | 14. ἐπι- 

τηδεύουσι Ppr.(?) R| 23. olovng PH | 27. oí om. 480 || 31. ἐπιπάσ- 
covcec? | σφεας 486 
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188. θυσίαι δὲ τοῖσι νομάσι εἰσὶ αἵδε" ἐπεὰν τοῦ ὡτὸς 
ἀπάρξωνται τοῦ κτήνεος, διπτέουσι ὑπὲρ τὸν δόμον, τοῦτο 
δὲ ποιήσάντες ἀποστρέφουσι τὸν αὐχένα αὐτοῦ" ϑύουσι 
δὲ ἡλίῳ καὶ σελήνῃ μούνοισι. τούτοισι μέν νυν πάντες 
“έβυες ϑύουσι, ἀτὰρ οἱ περὶ τὴν Τριτωνίδα λίμνην νέ- 
μοντες τῇ «4ϑηναίῃ μάλιστα, μετὰ δὲ τῷ Τρίτωνε καὶ 

189 τῷ Ποσειδέωνι. τὴν δὲ ἄρα ἐσϑῆτα καὶ τὰς αἰγέδας τῶν 
ἀγαλμάτων τῆς “4ϑηναίης ix τῶν ““Πιβυσσέων ἐποιήσαντο 
οἱ Ἕλληνες" πλὴν γὰρ ἢ ὅτι σκυτίνη ἡ ἐσθὴς τῶν 4ι- 
βυσσέων ἐστὶ καὶ οἱ ϑύσανοι οἱ ix τῶν αἰγίδων αὐτῇσι 
οὐκ ὄφιες εἰσὶ ἀλλὰ ἱμάντινοι, τὰ Je ἄλλα πάντα κατὰ 

τὠυτὸ ἔσταλται. καὶ δὴ καὶ τὸ οὔνομα κατηγορέεε ὅτι 
ix «ιβύης ἥκει ἡ στολὴ τῶν Παλλαδίων" αἰγέας γὰρ 
σεεριβάλλονται Ψψιλὰς περὶ τὴν ἐσϑῆτα ϑυσανωτὰς αἱ .4(- 
βυσσαι κεχριμένας ἐρευϑεδάγνῳ, ἔκ δὲ τῶν αἰγέων τουτέων 

αἰγίδας oi Ἕλληνες μετωνόμασαν. δοκέει δ᾽ ἔμοιγε καὶ 
ὀλολυγὴ ἂν ἱροῖσι ἐνθαῦτα πρῶτον γενέσθαι" κάρτα γὰρ 
ταύτῃ χρέωνται καλῶς αἷ «“βυσσαι. καὶ τέσσερας ἵππους 

190 συζευγνύναι παρὰ "ifiov οἱ Ἕλληνες μεμαϑήκασι. ϑά- 
πτουσι δὲ τοὺς ἀποϑγήσχοντας οἱ γομᾶάδες κατά περ οἱ 90 
Ἕλληνες, πλὴν Νασαμώνων᾽ οὗτοι δὲ κατημένους Ja- 

πτοῦυσι, φυλάσσοντες, ἐπεὰν ἀπιῇ τὴν ψυχήν, ὅκως μὲν κατί- 
σουσι μηδὲ ὕπτιος ἀποθανέεται. οἴκήματα δὲ σύμπηκτα 
ἐξ ἀγϑερίκων ἐνειρμένων περὶ σχοίνους ἐστί, καὶ ταῦτα 
περιφορητά. νόμοισι μὲν τοιούτοισι οὗτοι χρέωνται. 25 

191 Τὸ δὲ πρὸς ἑσπέρης τοῦ Τρέτωνος ποταμοῦ «Αὐσέων 
ἔχονται ἀροτῆρες ἤδη ““ίβυες καὶ οἰκίας νομίζοντες ἐχτῆ- 
σϑαι, τοῖσι οὔνομα κέεται άξυες" oi τὰ ἐπὶ δεξιὰ τῶν 
κεφαλέων κομόωσι, τὰ δ᾽ im ἀριστερὰ κείρουσι, τὸ δὲ 
σῶμα χρέονται μίλτῳ. φασὶ δὲ οὗτοι εἶναι τῶν ἐκ Τροίης 80 
ἀνδρῶν. ἡ δὲ χώρη αὕτη ve καὶ ἡ λοιπὴ τῆς ifs ἡ 
πρὸς ἑσπέρην πολλῷ ϑηριωδεστέρη τε καὶ δασυτέρη ἐστὶ 
τῆς τῶν νομάδων χώρης. ἡ μὲν γὰρ δὴ πρὸς τὴν ἠῶ τῆς 

υι 

μὸ 0 

με Qt 

2. ὦμον Reiske | 11. τά ye St.: τὰ δὲ || 22. χατίσουσι P: χατί- 
σωσι | 23. δέ ag? | 30. μίλτῳ χρίονται PR 



D fur- * Arati 

H fOAK A^ [. (3 tU vM Y Me 





10 

1ὅ 

“πὶ ΒΡΟΔΟΤΟΥ Δ 861 

«Τιβύης, τὴν οἱ νομάδες νέμουσι, ἐστὶ ταπεινή v& καὶ 
ψαμμώδης μέχρι τοῦ Τρέτωνος ποταμοῦ, ἡ δὲ ἀπὸ τούτου 
τὸ πρὸς ἑσπέρην ἡ τῶν ἀροτήρων ὀρεινή ve κάρτα καὶ 
δασέα καὶ ϑηριώδης" καὶ γὰρ οἱ ὄφιες οἱ ὑπερμεγάϑεες 
καὶ oi: λέοντες κατὰ τούτους εἰσὶ καὶ οἱ ἐλέφαντές ve καὶ 
ἄρχτοι καὶ ἀσπέδες τὸ καὶ ὄνοι οἱ τὰ κέρεα ἔχοντες καὶ 
οὗ κυνοχέφαλοι καὶ οἱ ἀκέφαλοι οἱ ἐν τοῖσι στήϑεσι τοὺς 
ὀῳφϑαλμοὺς ἔχοντες, ὡς δὴ λέγονταί γε ὑπὸ “ιβύων, καὶ 
οἱ ἄγριοι ἄνδρες καὶ γυναῖχες [ἄγριαι], καὶ ἄλλα πλήϑεϊ 
πολλὰ ϑηρία ἀκατάψευστα. κατὰ τοὺς νομάδας δὲ ἐστὶ 192 
τούτων οὐδέν, ἀλλ᾽ ἄλλα τοιάδε, πύχαργοι καὶ ζορκάδες 
καὶ βουβάλιες καὶ ὄνοι, ovx οἱ τὰ xégea ἔχοντες ἀλλ᾽ 
ἄλλοι ἄποτοι (ov γὰρ δὴ πένουσι), xol ὄρνες, τῶν τὰ 
κέρεα τοῖσι φοένιξι οἱ πήχεες ποιεῦνται (μέγαϑος δὲ τὸ 

ϑηρίον τοῦτο xarà βοῦν ἐστι), καὶ βασσάρια καὶ ὕαιναι 
καὶ ὕστριχες καὶ χριοὶ ἄγριοι xol δίκτυες καὶ ϑῶες καὶ 
πάνϑηρες καὶ βόρυες, καὶ κροκόδειλοι ὅσον τὸ τριπτήχεες 
χερσαῖοι, τῇσι σαύρῃσι ἐμφερέστατοι, καὶ στρουϑοὶ χατά- 
yatot, καὶ ὄφιες μικροί, κέρας ἕν ἕκαστος ἔχοντες" ταῦτα 
τε δὴ αὐτόϑι ἐστὶ ϑηρία καὶ τά περ τῇ ἄλλῃ, πλὴν ἐλά- 
φου ve καὶ ὑὸς ἀγρίου" ἔλαφος δὲ καὶ $c ἄγριος ἐν i 
βύῃ πάμπαν οὐκ ἔστι. μυῶν δὲ γένεα τριξὰ αὐτόϑι ἐστέ" 
oi μὲν δίποδες καλέονται, οἱ δὲ ζεγέριες (τὸ δὲ οὔνομα 
τοῦτο ἐστὶ μὲν “Πιβυστικόν, δύναται δὲ κατ᾽ Ἑλλάδα γλῶσ- 
σαν βουνοί, oi δὲ ἐχινέες. εἰσὶ δὲ καὶ γαλαῖ ἐν τῷ σιλφίῳ 
γινόμεναι τῇσι Ταρτησσίῃσι ὁμοιόταται. τοσαῦτα μέν νυν 
Sqoía ἡ τῶν νομάδων «Ἰιβύων γῇ ἔχει, ὅσον ἡμεῖς ἷστο- 
θέοντες ἐπὶ μακρότατον οἷοί τε ἐγενόμεϑα ἐξικέσϑαι. » 

Ma&vov δὲ “ιβύων Ζαύηκες ἔχονται, τοῖσι alb γυναῖ- 193 
χες ἡνιοχεῦσι τὰ ἄρματα ἐς τὸν πόλδμον. τούτων δὲ 194 
Γύζαντες ἔχονται, ἐν τοῖσι μέλι πολλὸν μὲν μέλισσαι 
χατεργάζονται, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλέον λέγεται δημιοεργοὺς 

3. ἑσπέρης PR ἢ 1. καὶ οἱ ἀχέφαλοι om. PH 9. ἄγριαι secl. St. | 
10. χαταψευστά Reiz | 11. τάδε PR | 13. τὰ] χατὰ PR | 21. τε om. 
ABC | 24. λιβυστιχὸν 4BCv: λιβυχὸν PR | 25. ἐχῖνες PH | 31. ζύγαν- 
veg PH | μὲν πολλὸν PR 



962 HPOAOTOY Δ 

» ^ 5 ’ 

ἄνδρας ποιέειν. μιλτοῦνται δ᾽ ὧν πάντες οὗτοι καὶ πιϑη- 
χοφαγέουσι" oi δέ σφε ἄφϑονοι ὅσοι ἐν τοῖσι ὄρεσι γένον- 

195 ται. κατὰ τούτους δὲ λέγουσι Καρχηδόνιοι χεῖσθαι νῆσον 
τῇ οὔνομα εἶναε Κύραυιν, μῆκος μὲν διηκοσίων σταδίων, 
πλάτος δὲ στεινήν, διαβατὸν ἐκ τῆς ἠπείρου, ἐλαιέων τε 
μεστὴν καὶ ἀμπέλων. λίμνην δὲ i» αὐτῇ εἶναι, ix τῆς 
αἱ παρϑένοι τῶν ἐπιχωρέων πτεροῖσι δρνέϑων κεχριμέ- 
γοισι πίσσῃ ἐκ τῆς ἰλύος ψῆγμα ἀναφέρουσι χρυσοῦ. ταῦτα 
εἰ μὲν ἔστε ἀληϑέως οὐκ οἶδα, τὰ δὲ λέγεται γράφω" 
εἴη δ᾽ ἂν πᾶν, ὅκου καὶ ἐν Ζακύνϑῳ. ἐκ λίμνης καὶ ὕδατος 
πίσσαν ἀναφερομένην αὐτὸς ἐγὼ ὥρων. εἰσὶ μὲν καὶ 
πλεῦνες αἷ λίμναι αὐτόϑι, ἢ δ᾽ ὧν μεγίστη αὐτέων ἐβδο- 
μήκοντα ποδῶν πάντῃ, βάϑος δὲ διόργυιος ἐστί" ἐς ταύ- 
τὴν χοντὸν κατιεῖσι ἔπ ἄκρῳ μυρσίνην προσδήσαντες καὶ 
ἔπειτα ἀναφέρουσι τῇ μυρσένῃ πίσσαν, ὀδμὴν μὲν ἔχουσαν 
ἀσφάλτου, τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς Πιερικῆς πίσσης ἀμείνω. ἐσχέ- 
ουσι δὲ ἐς λάχκον ὁρωρυγμένον ἀγχοῦ τῆς λίμνης" ἐπεὰν 
δὲ ἀϑροίσωσι συχνήν, οὕτω ἐς τοὺς ἀμφορέας ἐκ τοῦ 
λάκκου καταχέουσι. ὅ τι δ᾽ ἂν ἐσπέσῃ ἐς τὴν λέμνην, 
ὑπὸ γὴν ἰὸν ἀναφαίνεται ἐν τῇ ϑαλάσσῃ" ἢ δὲ ἀπέχει 
ὡς τέσσερα στάδια ἀπὸ τῆς λίμνης. οὕτω ὧν καὶ τὰ ἀπὸ 
τῆς νήσου τῆς ἐπὶ “Ππιβύῃ κειμένης οἰκότα ἐστὶ ἀληϑείῃ. 

“έγουσι δὲ καὶ τάδε Καρχηδόνιοι. εἶναι τῆς “ιβύης 
χῶρόν ve καὶ ἀνθρώπους ἔξω Ἡρακλέων στηλέων κατοικη- 
μένους" ἐς τοὺς ἐπεὰν ἀπίκωνται καὶ ἐξέλωνται τὰ φορ- 
τία, ϑέντες αὑτὰ ἐπεξῆς παρὰ τὴν κυματώγην, ἐσβάντες 
ἐς τὰ πλοῖα τύφειν καπνόν. τοὺς δ᾽ ἐπιχωρίους ἰδομέ- 
γους τὸν καπνὸν ἰέναι ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ ἔπειτα 
ἀντὶ τῶν φορτίων χρυσὸν τιϑέναι καὶ ἐξαναχωρέειν περό- 
σω ἀπὸ τῶν φορτίων. τοὺς δὲ Καρχηδονίους ἐκβάντας 
σκέπτεσϑαι, καὶ ἣν μὲν φαίνηταί σφι ἄξιος ὃ χρυσὸς τῶν 
φορτίων, ἀνελόμενοι ἀπαλλάσσονται, "v δὲ μὴ ἄξιος, 

ες 4, χύρανιν PH: χυραύην 480, κυραυίς καραβίς Steph. Byz. codd, 
7. et om. 486 || 30. ἐσβάντας να | 32. ἀπελόμενοι 4860 | μὴ 
εἴη ABC 
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ἐσβάντες ὀπίσω ig và πλοῖα κατέαται᾽ οἱ δὲ προσελϑόν- 
vec ἄλλον πρὸς ὧν ἔϑηκαν χρυσόν, ἐς οὗ ἂν πείϑωσι. 

ἀδικέδειν δὲ οὐδετέρους" οὔτε γὰρ αὐτοὺς τοῦ χρυσοῦ ἅπτε- 
σθαι πρὶν ἂν σφι ἀπισωθῇ τῇ ἀξίῃ τῶν φορτίων, οὔτ᾽ ἡ 
ἐκείνους τῶν φορτίων ἅπτεσθαι πρότερον ἢ αὐτοὶ τὸ χρυ- 
σίον λάβωσι. 

Οὗτοι μὲν εἰσὶ τοὺς ἡμεῖς ἔχομεν «Ιιβύων óvoudcat, 
καὶ τούτων οἱ πολλοὶ βασιλέος τοῦ ήδων οὔτε τι νῦν οὔτε 
τότε ἐφρόντιζον οὐδέν. τοσόνδε δὲ ἔτι ἔχω εἰπεῖν περὶ 
τῆς χώρης ταύτης, ὅτι τέσσερα ἔϑνεα νέμεται αὐτὴν καὶ 

197 

οὐ πλέω τούτων, ὅσον ἡμεῖς ἴδμεν, καὶ τὰ μὲν δύο αὖ-᾿ 
τόχϑονα τῶν ἐϑνέων τὰ δὲ δύο οὔ, Δίβυες μὲν καὶ di9ío- ᾿ 
πες αὐτόχϑονες, oi μὲν τὰ πρὸς βορέω oi δὲ τὰ πρὸς 
γότου τῆς «Διβύης οἰκέοντες, Φοίνικες δὲ καὶ Ἕλληνες 
ἐπήλυδες. : 

Δοκέει δέ μοι οὐδ᾽ ἀρετὴν εἶναί τις ἢ “ιβύη σπου- 198 
δαίη ὥστε ἢ oín ἢ Εὐρώπῃ παραβληϑῆναι, πλὴν Κίνυ- 
70g μούνης᾽ τὸ γὰρ δὴ αὑτὸ οὔνομα ἡ γῆ τῷ ποταμῷ 
ἔχει. αὕτη δὲ ὁμοίη τῇ ἀρίστῃ γέων Δήμητρος καρπὸν 
ἐκφέρειν οὐδὲ ἔοιχε οὐδὲν τῇ ἄλλῃ “Ιιβύῃ. μελάγγαιός 
τε γὰρ ἐστὶ καὶ ἔπυδρος πέδαξι, καὶ οὔτε αὐχμοῦ φροντί- 
ζουσα οὐδὲν οὔτε ὄμβρον πλέω πιοῦσα δεδήληται" ὕεται 
γὰρ δὴ ταῦτα τῆς “ιβύης. τῶν δὲ ἔκφορίων τοῦ καρποῦ 
ταὐτὰ μέτρα τῇ Βαβυλωγνίῃ γῇ κατίσταται. ἀγαϑὴ δὲ γῆ 
καὶ τὴν Εὐεσπερῖται νέμονται" ín? ἑχατοστὰ γάρ, ἐπεὰν 
αὑτὴ ἑωυτῆς ἄριστα ἐνείκῃ, ἐχφέρει, ἣ δὲ iv τῇ Κίνυτπει 
ἐπὶ τριηκόσια. ἔχει δὲ καὶ v) Κυρηναίη χώρη, ἐοῦσα ὕψη- 199 
λοτάτη ταύτης τῆς “Πιβύης τὴν οἷ νομάδες νέμονται, τρεῖς 

ὥρας ἐν ἑωυτῇ ἀξίας ϑώματος. πρῶτα μὲν γὰρ τὰ παρα- 
ϑαλάσσια [τῶν καρπῶν] ὀργᾷ ἀμᾶσϑαί τε xal τρυγᾶσϑαι" 
τούτων τε δὴ συγκεκομισμένων τὰ ὑπὲρ τῶν ϑαλασσιδίων 
χώρων τὰ μέσα ὀργᾷ συγκομίζεσϑαι, τὰ βουνοὺς καλέουσι" 

8. αὐτοὶ Bekker | 9. τοσόνδε δὲ d: τοσόνδε s. τόσον δὲ ABC, 
τοσοῦτον δὲ PH | 10. ταύτην ABC | 28. τὴν] τῆς PR | 29. χώρας 
PR | 30. τῶν χαρπῶν del. Gomperz | 31. τε δὴ] δὲ sv | τῶν om. 480 
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Θυσίαε δὲ τοῖσι νομάσι εἰσὶ αἴδε᾽ ἐπεὰν τοῦ ὡτὸς 

ἁπάρξωνται τοῦ κτήνεος, ῥιπτέουσι ὑπὲρ τὸν δόμον, τοῦτο 
δὲ ποιήσάντες ἀποστρέφουσι τὸν αὐχένα αὐτοῦ" ϑύουσε 
δὲ ἡλίῳ καὶ σελήνῃ μούνοισι. τούτοισι μέν νυν πάντες 
“«Τέβυες ϑύουσι, ἀτὰρ οἱ περὶ τὴν Τριτωνίδα λέμνην νέ- 
μοντὲς τῇ 1ϑηναίῃ μάλιστα, μετὰ δὲ τῷ Τρέτωνι καὶ 

189 τῷ Ποσειδέωνι. τὴν δὲ ἄρα ἐσϑῆτα καὶ τὰς αἰγίδας τῶν 
ἀγαλμάτων τῆς “4ϑηναίης ix τῶν ““ιβυσσέων ἐποιήσαντο 
οἱ Ἕλληνες" πλὴν γὰρ ἢ ὅτε σκυτίνη ἡ ἐσθὴς τῶν “1ε- 
βυσσέων ἐστὶ καὶ οἱ ϑύσανοι οἱ ix τῶν αἰγίδων αὑτῇσι 
οὐκ ὄφιες εἰσὶ ἀλλὰ ἱμάντινοι, τα ye ἄλλα πάντα κατὰ 

τὠυτὸ ἔσταλται. καὶ δὴ καὶ τὸ οὔνομα κατηγορέει ὅτι 
ix ,«χιβύης ἥκει 17) στολὴ τῶν Παλλαδίων" alyéag γὰρ 
περιβάλλονται ψιλὰς περὶ τὴν ἐσϑῆτα ϑυσανωτὰς αἱ 4ἐ- 
βυσσαι κεχριμένας ἐρευϑεδάνῳ, ἐκ δὲ τῶν αἰγέων τουτέων 
αἰγέδας οἱ Ἕλληνες μετωνόμασαν. δοχέει δ᾽ ἔμοιγε καὶ 
ὀλολυγὴ ἐν ἱροῖσι ἐνθαῦτα πρῶτον γενέσθαι" κάρτα γὰρ 
ταύτῃ χρέωνται καλῶς ai “ίβυσσαι. καὶ τέσσερας ἵππους 

190 συξευγνύναι παρὰ “ιβύων οἱ Ἕλληνες μεμαϑήκασι. ϑα- 

πτουσε δὲ τοὺς ἀποϑνήσχοντας οἱ γομάδες κατὰ περ οἵ 
Ἕλληνες, πλὴν Νασαμώνων᾽ οὗτοι δὲ κατημένους ϑά- 
πτουσί, φυλάσσοντες, ἐπεὰν ἀπιῇ τὴν ψυχήν, ὅκως μὲν κατέ- 
σουσι μηδὲ ὕπτιος ἀποθϑανέεται. οἰκήματα δὲ σύμπηκτα 
ἐξ ἀνθϑερίκων ἐνειρμένων περὶ σχοίνους ἐστέ, καὶ ταῦτα 
πϑριφορητά. νόμοισι μὲν τοιούτοισι οὗτοι χρέωνται. 

Τὸ δὲ πρὸς ἑσπέρης τοῦ Τρέτωνος ποταμοῦ «Αὐσέων 
ἔχονται ἀροτῆρες ἤδη “«“ίβυες καὶ οἰχέας νομίζοντες ἐχτῆ- 
σϑαι, τοῖσι οὔνομα κέεται Ἰάξυες" οἱ τὰ ἐπὶ δεξιὰ τῶν 
κεφαλέων κομόωσι, τὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ κείρουσι, τὸ δὲ 
σῶμα χρέονται μίλτῳ. φασὶ δὲ οὗτοι εἶναι τῶν ἐκ Τροίης 
ἀνδρῶν. ἡ δὲ χώρη αὑτὴ ve καὶ ἡ λοιπὴ τῆς «ιβύης ἡ 
πρὸς ἑσπέρην πολλῷ ϑηριωδεστέρη τε καὶ δασυτέρη ἐστὶ 
τῆς τῶν νομάδων χώρης. ἡ μὲν γὰρ δὴ πρὸς τὴν ἠῶ τῆς 

2. ὦμον Reiske | 11. τά ye St.: τὰ δὲ | 22. χατίσουσι P: κατί- 
000; | 23. δέ σφιῖ | 30. μίλτῳ χρίονται PR 
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«Τιβύης, τὴν οἱ νομάδες νέμουσι, ἐστὶ ταπεινή τε καὶ 
ψαμμώδης μέχρι τοῦ Τρίτωνος ποταμοῦ, ἡ δὲ ἀπὸ τούτου 
τὸ πρὸς ἑσπέρην ἡ τῶν ἀροτήρων ὀρεινή τε κάρτα καὶ 
δασέα καὶ ϑηριώδης" καὶ γὰρ οἱ ὄφιες οἱ ὑπερμεγάϑεες 
καὶ οἷ λέοντες κατὰ τούτους εἰσὶ καὶ οἱ ἐλέφαντές ve καὶ 

ἄρχτοι καὶ ἀσπέδες τε καὶ ὄνοι οἱ τὰ κέρεα ἔχοντες καὶ 
ol κυνοχέφαλοι καὶ οἱ ἀκέφαλοι οἱ ἐν τοῖσε στήϑεσι τοὺς 
δῳϑαλμοὺς ἔχοντες, ὡς δὴ λέγονταί ye ὑπὸ “Διβύων, καὶ 
οἱ ἄγριοι ἄνδρες καὶ γυναῖχες [ἄγριαι], καὶ ἄλλα πλήϑεϊ 
πολλὰ ϑηρία ἀκατάψευστα. κατὰ τοὺς νομάδας δὲ ἐστὶ 19) — «x 
τούτων οὐδέν, ἀλλ᾽ ἄλλα τοιάδε, πύγαργοι καὶ ζορκάδες 
καὶ βουβάλιες καὶ ὄνοι, οὐκ οἱ τὰ κέρεα ἔχοντες ἀλλ᾽ 
ἄλλοι ἄποτοι (ov γὰρ δὴ πίνουσι), καὶ ὄρνες, τῶν τὰ 
χέρεα τοῖσε φοένιξε oi πήχϑοες ποιεῦνται (μέγαθος δὲ τὸ 

ϑηρίον τοῦτο κατὰ βοῦν ἐστι), xal βασσάρια xal vawat 
καὶ ὕστριχες καὶ κριοὶ ἄγριοι καὶ δίκευες xal ϑῶες καὶ 
πάνϑηρες καὶ βόρυες, καὶ κροχόδειλοι ὅσον τε τριπήχεες 

χερσαῖοι, τῇσε σαύρῃσι ἐμφερέστατοι, καὶ στρουϑοὶ χατά- 
yatot, καὶ ὄφιες μικροέ, κέρας ἕν ἕκαστος ἔχοντες" ταῦτα 
τε δὴ αὐτόϑι ἐστὶ ϑηρία καὶ τά περ τῇ ἄλλῃ, πλὴν ἐλά- 
φου τε καὶ ὑὸς ἀγρίου" ἔλαφος δὲ καὶ ὗς ἄγριος ἐν ,1ι- 
βύῃ πάμπαν οὐκ ἔστι. μυῶν δὲ γένεα τριξὰ αὐτόϑι ἐστί" 
oi μὲν δίποδες καλέονται, oi δὲ ζεγέριες (τὸ δὲ οὔνομα 
τοῦτο ἐστὶ μὲν “ιβυστικόν, δύναται δὲ κατ᾽ Ἑλλάδα γλῶσ- 
σαν Bovyol), oi δὲ ἐχινέες. εἰσὶ δὲ καὶ γαλαῖ ἐν τῷ σιλφίῳ 
γινόμεναι τῇσι Ταρτησσίῃησι ὁμοιόταται. τοσαῦτα μέν νυν 
ϑηρία ἡ τῶν νομάδων ΑΙιβύων γῆ ἔχει, ὅσον ἡμεῖς ἵστο- 
θέοντες ἐπὶ μακρότατον οἷοί ve ἐγενόμεϑα ἐξικέσθαι. 

ἹΜαξύων δὲ “Ιιβύων Ζαύηχες ἔχονται, τοῖσι αἷ γυναῖ- 193 

κες ἡνιοχεῦσε τὰ ἄρματα ἐς τὸν πόλεμον. τούτων δὲ 194 
Γύζαντες ἔχονται, ἐν τοῖσι μέλι πολλὸν μὲν μέλισσαι 
χατεργάζονται, πολλῷ δ᾽ ἔτι πλέον λέγεται δημιοεργοὺς 

3. ἑσπέρης PH || 1. καὶ οἱ ἀχέφαλοι om. PR | 9. ἄγριαι secl. St. | 
10. χαταψευστά Reiz ἢ 11. τάδε PR ἢ 18. τὰ] κατὰ PR | 21. τε om. 
ABC | 24. λιβυστικὸν 4BCv: λιβυχὸν PR | 25. ἐχῖνες PR ἢ 381. ζύγαν- 
τες PH | μὲν πολλὸν PR 
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- 5 , ἄνδρας ποιέειν. μιλτοῦνται δ᾽ ὧν πάντες οὗτοι xal πιϑη- 
xogayéovau oi δέ σφι ἄφϑονοι ὅσοι ἐν τοῖσι ὄρεσι γίνον- 

195 ται. κατὰ τούτους δὲ λέγουσι Καρχηδόνιοι κεῖσθαι νῆσον 
τῇ οὔνομα εἶναι Κύραυιν, μῆκος uà» διηκοσέων σταδέων, 
πλάτος δὲ στεινήν, διαβατὸν ἐκ τῆς ἠπείρου, ἐλαιέων τε 
μεστὴν καὶ ἀμπέλων. λίμνην δὲ iv αὐτῇ εἶναι, ἔκ τῆς 
αἱ παρϑένοι τῶν ἐπιχωρίων πτεροῖσι ὀρνέϑων κεχριμέ- 
γοισι πίσσῃ ἐκ τῆς ἰλύος ψῆγμα ἀναφέρουσι χρυσοῦ. ταῦτα 
εἰ μὲν ἔστε ἀληϑέως οὐκ οἶδα, τὰ δὲ λέγεται γράφω" 
εἴη δ᾽ ἂν πᾶν, ὅχου καὶ ἐν “Ζακύνϑῳ. ἐκ λίμνης καὶ ὕδατος 
πίσσαν ἀναφερομένην αὑτὸς ἐγὼ ὥρων. εἰσὶ μὲν καὶ 
πλεῦνες aí λίμναι αὐτόϑι, ἡ δ᾽ ὧν μεγίστη αὑτέων ἐβδο- 
μήκοντα ποδῶν πάντῃ, βάϑος δὲ διόργυιος ἐστί" ig ταύ- 
τὴν κοντὸν κατιδῖσι ἐπε ἄχρῳ μυρσίνην προσδήσαντες καὶ 
ἔπειτα ἀναφέρουσι τῇ μυρσίνῃ πίσσαν, ὀὸμὴν μὲν ἔχουσαν 
ἀσφάλτου, τὰ δ᾽ ἄλλα τῆς Πιερικῆς πίσσης ἀμείνω. ἐσχέ- 
ουσι δὲ ἐς λάκκον ὀρωρυγμένον ἀγχοῦ τῆς λέμνης" ἐπεὰν 
δὲ ἀϑροίσωσε, σ συχνήν, οὕτω ἐς τοὺς ἀμφορέας ἔκ τοῦ 
λάκχου καταχέουσι. 0 τι δ᾽ ἂν ἐσπέσῃ ic τὴν λέμνην, 
ὑπὸ γὴν ἰὸν ἀναφαίνεται ἐν τῇ ϑαλάσσῃ" ἢ δὲ ἀπέχει 
ὡς τέσσερα στάδια ἀπὸ τῆς λίμνης. οὕτω ὧν καὶ τὰ ἀπὸ 
τῆς νήσου τῆς ἐπὶ “ιβύῃ κειμένης οἰκότα ἐστὶ ἀληϑείῃ. 

“Τέγουσι δὲ καὶ τάδε Καρχηδόνιοι. εἶναι τῆς “Ιιβύης 
χῶρόν τε καὶ ἀνθρώπους ἔξω Ἡρακλέων στηλέων κατοικη- 
μένους" ἐς τοὺς ἐπεὰν ἀπίκωνται καὶ ἐξέλωνται τὰ φορ-- 

vía, ϑέντες αὑτὰ ἐπεξῆς παρὰ τὴν κυματώγην, ἐσβάντες 
ἐς τὰ πλοῖα τύφειν καπνόν. τοὺς δ᾽ ἐπιχωρίους ἰδομέ- 
γους τὸν χαπνὸν ἰέναι ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ ἔπειτα 
ἀντὶ τῶν φορτίων χρυσὸν τιϑέναι καὶ ἐξαναχωρέειν τερό- 
σω ἀπὸ τῶν φορτίων. τοὺς δὲ Καρχηδονίους ἐκβάντας 
σχέπτεσθαι, καὶ ἣν μὲν φαίνηταί σφι ἄξιος ὁ ϑ χρυσὸς τῶν 
φορτίων, ἀνελόμενοι ἀπαλλάσσονται, ἣν δὲ μὴ ἄξιος, 

ες 4, χύρανιν PH: χυραύην ABC, κυραυίς καραβίς Steph. Byz. codd, 
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ἐσβάντες ὀπίσω ἐς τὰ πλοῖα κατέαται᾽ οἱ δὲ προσελϑόν- 
» 1 3 » , v* ^ 

τες ἄλλον πρὸς ὧν ἔϑηκαν χρυσόν, ἐς οὗ av πείϑωσι. 

ἀδικέειν δὲ οὐδετέρους" οὔτε γὰρ αὐτοὺς τοῦ χρυσοῦ ἄσετε- 
σϑαι πρὶν ἄν σφι ἀπισωϑῇ τῇ ἀξίῃ τῶν φορτίων , οὔτ᾽ 
ἐκείνους τῶν φορτίων ἅπτεσθαι πρότερον ἢ αὐτοὶ τὸ χρυ- 
σίον λάβωσι. 

Οὗτοι μὲν εἰσὶ τοὺς ἡμεῖς ἔχομεν «Ιιβύων ὀνομάσαι, 
καὶ τούτων οἱ πολλοὶ βασιλέος τοῦ ήδων οὔτε τι νῦν οὔτε 
τότε ἐφρόντιζον οὐδέν. τοσόνδε δὲ ἔτι ἔχω εἰπεῖν πεερὶ 
τῆς χώρης ταύτης, ὅτι τέσσερα ἔϑνεα νέμεται αὐτὴν καὶ 

197 

οὐ πλέω τούτων, ὅσον ἡμεῖς Ἰόμεν, καὶ τὰ μὲν δύο αὐ-᾿ 
τόχϑονα τῶν ἐϑνέων τὰ δὲ δύο οὔ, “ίβυες μὲν xal “«ἰϑέο- 
πες αὐτόχϑονες, oi μὲν τὰ πρὸς βορέω oi δὲ τὰ πρὸς 
γότου τῆς «Ἰιβύης οἰκέοντες , Φοίνικες δὲ καὶ Ἕλληνες 

ἐπήλυδες. 
4oxéet δέ μοι οὐδ᾽ ἀρετὴν εἶναί τις ἡ «ιβύη σπου- 

δαίη ὥστε ἢ "olg U Εὐρώπῃ παραβληϑῆναι, πλὴν Kívv- 
στος μούνης" τὸ γὰρ δὴ αὐτὸ οὔνομα ἡ γῇ τῷ ποταμῷ 
ἔχει. αὕτη δὲ ὁμοίη τῇ ἀρίστῃ γέων Ζ4ήμητρος καρπὸν 
ἐκφέρειν οὐδὲ ἔοικε οὐδὲν τῇ ἄλλῃ “«Διβύῃ. μελάγγαιός 
τὸ γὰρ ἐστὶ καὶ Émvógog τείδαξι, καὶ οὔτε αὐχμοῦ φροντί- 
ζουσα οὐδὲν οὔτε ὄμβρον πλέω πιοῦσα δεδήληται" ὕεται 
γὰρ δὴ ταῦτα τῆς “ιβύης. τῶν δὲ ἐχφορίέων τοῦ καρποῦ 
ταὐτὰ μέτρα τῇ Βαβυλωνίέῃ γῇ κατέσταται. ἀγαϑὴ δὲ γῇ 
καὶ τὴν; Εὐεσπερῖται νέμονται" ἐπε éxavoorà γάρ, ἐπεὰν 
avt? ἑωυτῆς ἄριστα ἐνείκῃ, ἔχφέρει, ἣ δὲ ἐν τῇ Κίνυπι 
ἐπὶ τριηκόσια. ἔχει δὲ καὶ ἡ Κυρηναίη χώρη, ἐοῦσα ὑψη- 
λοτάτη ταύτης τῆς “πιβύης τὴν οἷ νομάδες νέμονται, τρεῖς 
ὥρας ἔν ἑωυτῇ ἀξίας ϑώματος. πρῶτα μὲν γὰρ τὰ παρα- 

ϑαλάσσια [τῶν καρπῶν] ὀργᾷ ἀμᾶσϑαί τε καὶ τρυγᾶσϑαι" 
τούτων τε δὴ συγκεκομισμένων τὰ ὑπὲρ τῶν ϑαλασσιδίων 
χώρων τὰ μέσα ὀργᾷ συγκομίζεσϑαι, τὰ βουνοὺς καλέουσι" 

| 8. αὐτοὶ Bekker | 9. τοσόνδε ób d: τοσόνδε s. τόσον δὲ ABC, 

τοσοῦτον δὲ PH | 10. ταύτην ABC || 28. τὴν] τῆς PR || 29. χώρας 
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συγκεχόμισταί τὸ οὗτος ὃ μέσος καρπὸς καὶ ὃ ἐν τῇ κατυ- 
περτάτῃ τῆς γῆς πεπαίνγεταί τε καὶ ὀργᾷ, ὥστε ἐχπέποταί 
ve καὶ καταβέβρωται ὃ πρῶτος καρπὸς καὶ ὃ τελευταῖος 
συμπαραγίνδται. οὕτω ἐπ᾽ ὀχτὼ μῆνας Κυρηναίους ὁπώ- 
Qu ἐπέχει. ταῦτα μέν νυν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσϑω. 

Οἱ δὲ Φερετίμης τιμωροὶ Πέρσαι ἐπείτε ix τῆς «4ἴἰ- 
γύπτου σταλέντες ὑπὸ ἀρυάνδεω ἀπίκατο ἐς τὴν Βάρχην, 
ἐπολιόρκδον τὴν πόλιν ἐπαγγελλόμενοι ἐκδιδόναι τοὺς al- 
τίους τοῦ φόνου τοῦ ᾿Αρχεσίλεω" τῶν δὲ πᾶν γὰρ ἣν τὸ 
πλῆϑος μεταίτιον, οὐκ ἐδέκοντο τοὺς λόγους. ἐνθαῦτα 
δὴ ἐπολιόρκεον τὴν Βάρκην inl μῆνας ἐννέα, ὀρύσσοντές 
τε ὀρύγματα ὑπόγαια φέροντα ἐς τὸ τεῖχος καὶ προσβολὰς 
καρτερὰς ποιεύμενοι. τὰ μέν vvv ὀρύγματα ἀνὴρ χαλκεὺς 
ἀνεῦρε ἐπιχάλχῳ ἀσπίδι, ὧδε ἐπιφρασϑείς᾽ περιφέρων 
αὑτὴν ἐντὸς τοῦ τείχεος προσῖσχξ πρὸς τὸ δάπεδον τῆς 
πόλιος. τὰ μὲν δὴ ἄλλα ἔσχε κωφὰ πρὸς τὰἀ"προσῖσχε, 
κατὰ δὲ τὰ ὑρυσσόμενα ἠχέεσκε ὃ χαλχὸς τῆς ἀσπίδος. 
ἀντορύσσοντες δ᾽ ἂν ταύτῃ οἱ Βαρκαῖοι ἔχτεινον τῶν Περ- 
σέων τοὺς γεωρυχέοντας. τοῦτο μὲν δὴ οὕτω ἐξευρέϑη, 

201 τὰς δὲ προσβολὰς ἀπεχρούοντο οἱ Βαρκαῖοι. χρόνον δὲ 
δὴ πολλὸν τριβομένων καὶ πιπτόντων ἀμφοτέρων πολλῶν 
xol οὐκ ἧσσον τῶν Περσέων, “Ἵμασις ὃ στρατηγὸς τοῦ 
πεζοῦ μηχανᾶται τοιάδε, μαϑὼν τοὺς Βαρκαίους ὡς κατὰ 

μὲν τὸ ἰσχυρὸν οὐκ αἱρετοὶ εἶεν, δόλῳ δὲ olgerol, ποιέει 
τοιάδε" νυχτὸς τάφρην ὀρύξας εὑρέαν ἐπέτεινε ξύλα ἀσϑε- 
γέα ὑπὲρ αὐτῆς, κατύπερϑε δὲ ἐπιπολῆς τῶν ξύλων χοῦν 
γῆς ἐπεφόρησε, ποιέων τῇ ἄλλῃ γῇ ἰσόπεδον. ἅμα ἡμέρῃ 
δὲ ἐς λόγους προξχαλέετο τοὺς Βαρκαίους" οἱ δὲ ἀσπα- 
στῶς ὑπήκουσαν, ἐς 0 σφι Éaóe ὁμολογίῃ χρήσασϑαι. τὴν 
δὲ ὁμολογίην ἐποιεῦντο τοιήνδε τινά, ἐπὶ τῆς κρυπτῆς 
τάφρου τάμνοντες ὅρκια, ἔστ᾽ ἂν ἡ yij αὕτη οὕτω ἔχῃ, 
μένειν τὸ ὄρκιον κατὰ χώρην, καὶ Βαρκαίους τε ὑποτελέειν 
φάναι ἀξίην βασιλέι καὶ Πέρσας μηδὲν ἄλλο νεοχμοῦν 

23. μηχανᾶται τοιάδε melius aberunt | 25. τάφρην 4B. Suidas 
(V. τάφρος) : τάφρον 
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κατὰ Βαρχαίους. μετὰ δὲ τὸ ὅρκιον Βαρκαῖοι μὲν πιστεύ- 
σαντες τούτοισι αὐτοί τε ἐξήισαν ἐκ τοῦ ἄστεος καὶ τῶν 
πολεμίων ἔων παριέναι ἐς τὸ τεῖχος τὸν βουλόμενον, τὰς 
πάσας πύλας ἀνοίξαντες" οἱ δὲ Πέρσαι καταρρήξαντες τὴν 

5 κρυπτὴν γέφυραν ἔϑεον ἔσω ἐς τὸ τεῖχοσ. κατέρρηξαν δὲ 
τοῦδε εἵνεκα τὴν ἐποίησαν γέφυραν, ἵνα ἐμπεδορκχέοιεν, τα- 
μόντες τοῖσι Βαρκαίοισι χρόνον μένειν αἰεὶ τὸ ὅρκιον ὅσον 
ἂν ἡ γῆ μένῃ κατὰ τότε clye" καταρρήξασι δὲ οὐκέτι ἔμενε 
τὸ ὄρχιον κατὰ χώρην. τοὺς μέν νυν αἰτιωτάτους τῶν Βαρ- 202 

10 καίων 1) Φερετίμη, ἐπείτε οἱ ἐκ τῶν Περσέων παρεδόϑη- 
σαν, ἀνεσχολόπισε κύχλῳ τοῦ τείχεος, τῶν δέ σφι γυναικῶν 
τοὺς μαζοὺς ἀποταμοῦσα περιέστιξε καὶ τούτοισι τὸ τεῖ- 
χος" τοὺς δὲ λοιποὺς τῶν Βαρκαίων ληέην ἐκέλευε ϑέσϑαι 
τοὺς Πέρσας, πλὴν ὅσοι αὐτῶν ἤσαν Βαττιάδαι τε καὶ 

15 τοῦ φόνου οὐ μεταίτιοι" τούτοισι δὲ τὴν πόλιν ἐπέτρεψε 
ἡ Φερετίμη. 

Τοὺς ὦν δὴ λοιποὺς τῶν Βαρκαίων οἱ Πέρσαι ἀνδρα- 203 

σιοδισάμενοι ἀπήισαν ὀπίσω" καὶ ἐπείτε ἐπὶ τῇ Κυρη- 
γαίων πόλι ἐπέστησαν, οἱ Κυρηναῖοι λόγιόν τι ἀποσιεύ- 

40 μένοι διεξῆκαν αὐτοὺς διὰ τοῦ ἄστεος. διεξιούσης δὲ 
τῆς στρατιῆς Βάδρης μὲν ὃ τοῦ ναυτικοῦ στρατοῦ στρα- 
τηγὸς ἐκέλευε αἱρέειν τὴν πόλιν, ἅμασις δὲ Ó τοῦ πεζοῦ 
οὐκ ἔα" ἐπὶ Βάρκην γὰρ ἀποσταλῆναι μούνην Ἑλληνίδα 
σόλιν" ἐς 0 διεξελϑοῦσι καὶ ἱζομένοισι ἐπὶ Ζιὸς “υκαίου 

25 ὄχϑον μετεμέλησέ σφι ov σχοῦσι τὴν Κυρήνην. καὶ ἔπεει- 
ρῶντο τὸ δεύτερον παριέναι ἐς αὐτήν" οἱ δὲ Κυρηναῖοι 
ov περιώρων. τοῖσι δὲ Πέρσῃσι οὐδενὸς μαχομένου φόβος 
ἐνέπεσε, ἀποδραμόντες ve 000v τε ἑξήκοντα στάδια ἵζοντο" 
ἱδρυϑέντι δὲ τῷ στρατοπέδῳ ταύτῃ ἦλϑε παρὰ Iovávóso 

80 ἄγγελος ἁποχαλέων αὐτούς. οἱ δὲ Πέρσαι Κυρηναίων 
δεηϑέντες ἐπόδιά σφε δοῦναι ἔτυχον, λαβόντες δὲ ταῦτα 
ἀπαλλάσσοντο ἐς τὴν “ἴγυπτον. παραλαβόντες δὲ τὸ 

8. χατὰ Struve: χατὰ τὰ | 13. ἐχέλευσε PH 21. βάδρης ΚΠ: 
βάρης | 28. τε ὅσον τε 48π: ὅσον τε Β', τε ὅσον C, δὲ ὅσον PH | 
31. σφίσι St. 
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ἐνθεῦτεν αὐτοὺς «ίβυες τῆς ve ἐσθῆτος εἵνεκα καὶ τῆς 
σκευῆς τοὺς ὑπολειπομένους αὑτῶν καὶ ἐπελκομένους ἐφό- 
γευον, ἐς ὃ ἐς τὴν Jdiyvmvov amíxoyro. ᾿ 

204 Οὗτος ὃ Περσέων στρατὸς τῆς “Ιιβύης ἑκαστάτω ἐς 
Εὐεσπερίδας ἦλϑε. τοὺς δὲ ἠνδραποδίσαντο τῶν Bag- 5 
καίων, τούτους δὲ ἐκ τῆς «Αἰγύπτου ἀνασπάστους ἐποίησαν 
παρὰ βασιλέα, βασιλεὺς δέ σφι Ζ4αρεῖος ἔδωκε τῆς Ba- 
χτρίης χώρης κώμην ἐγκατοικῆσαι. οἱ δὲ τῇ κώμῃ ταύτῃ 
οὔνομα ἔϑεντο Βάρκην, ἢ περ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἦν οἶκεο- 
μένη ἐν γῇ τῇ Βακχτρίῃ. 10 

205 Oi μὲν οὐδὲ ἣ Φερετίμη εὖ τὴν ζόην κατέπλεξε. ὡς 
γὰρ δὴ τάχιστα ἐκ τῆς dione τισαμένη τοὺς Βαρκαέους 
ἀπενόστησε ἐς τὴν “ἌὍ[ἔγυπτον, ἀπέϑανε καχῶς" ζῶσα γὰρ 
εὐλέων ἐξέζεσε, ὡς ἄρα ἀνθρώποισι αἷ λίην ἰσχυραὶ τιμω- 
ρέαι πρὸς ϑεῶν ἐπίφϑονοι γένονται. ἔκ μὲν δὴ Φερετίμης 15 

τῆς Βάττου τοιαύτη τε καὶ τοσαύτη τιμωρίη ἐγένετο ἐς 
Βαρκαίους. 

14. ἔζεσε ABC || 15. ἐκ St.: ἡ 

Typis I. B. Hirschfeldi Lipsiensis. 














